ŽÁDOST O KOMUNIKACI
PROSTŘEDNICTVÍM
E-MAILU A TELEFONU
SUBJEKT údajů (jméno)

Datum narození

Bydliště

Výše uvedený subjekt údajů
SOUHLASÍ
se zpracováním a uchováním svých osobních údajů pro účely:
1. správy domu a pozemku
2. informování prostřednictvím informačních kanálů SBD Krušnohor
3. ověření subjektu údajů při e-mailové komunikaci bez ověřeného elektronického
podpisu
SOUHLAS SE UDĚLUJE PRO TYTO OSOBNÍ ÚDAJE:
Telefonní číslo
E-mail
SPRÁVCEM (ZPRACOVATELEM)* osobních údajů je
Stavební bytové družstvo Krušnohor
se sídlem Most, Čs. armády 1766, PSČ 434 01, zapsaný v obchodním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 204, IČ: 00043257
DOBA ZPRACOVÁNÍ:
1. do dne odvolání tohoto souhlasu
POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ:
1. SUBJEKT údajů je oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat osobně v sídle správce
(zpracovatele)* nebo písemně na adresu správce (zpracovatele)*, o čemž byl poučen před
udělením tohoto souhlasu.
2. SUBJEKT údajů může požadovat po SPRÁVCI (ZPRACOVATELI)* informaci, jaké
osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si přístup k osobním údajům a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu a
požadovat výmaz takových osobních údajů, k nimž SPRÁVCE (ZPRACOVATEL)* není
oprávněn. Tato práva může vykonat osobně v sídle správce (zpracovatele)*.
3. SUBJEKT údajů je oprávněn proti zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
4. Údaje poskytnuté a zpracovávané na základě tohoto souhlasu nejsou požadavkem
zákonným ani smluvním, neuvádí se ve smlouvách a SUBJEKT údajů nemá povinnost tyto
údaje podle stávající právní úpravy poskytnout.
5. Osobní údaje poskytnuté tímto souhlasem jsou využívány výlučně k účelům popsaným
výše a nejsou předávány ani využívány ke komerčním nebo marketingovým účelům, které
s výše uvedenými účely zpracování nesouvisí.
V ……………………. dne …………………….
..............................................................
vlastnoruční podpis SUBJEKTU údajů
* Stavební bytové družstvo Krušnohor je správcem osobních údajů v domech, které jsou v majetku družstva. U ostatních je zpracovatelem
osobních údajů. Adresa: Stavební bytové družstvo Krušnohor, Čsl. armády 1766, 434 01 Most

