Bytové družstvo S v i t a v y
Školní 5
568 02 S v i t a v y
___________________________________________________________
Věc:

Ž á d o s t o převod bytu do vlastnictví.

Vyzývám tímto Bytové družstvo Svitavy, Školní 5 k uzavření smlouvy dle zák. č.
72/94 Sb (platném do 31.12.2013). o převod družstevního bytu č. ……..
……………………

na ul.

v ……………… do osobního vlastnictví.

člen …………………………………………... r.č. …………………………………....
společný člen…………………………………. r.č..……………………………………
/manžel/ka/
Souhlasím s převodem družstevního bytu do vlastnictví člena družstva k datu 30.6.2023
dle Stanov BD Svitavy. Beru na vědomí, že podaná žádost o převod bytu do vlastnictví
je platná pouze pokud bude uhrazen poplatek dle čl. 8.1 Sazebníku náhrad za
jednorázové úkony prováděné družstvem dle čl. 13 písm. d) Stanov BD Svitavy
nejpozději dnem podání žádosti.
Adresa trvalého bydliště :
……………………………………………………………………………………………
Emailová adresa:

Tel.:

…………………………………………………………… ……………………………
Souhlasím, aby mi výzva k úhradě závazků vůči BD Svitavy a další korespondence
spojená s převodem bytu do vlastnictví byla zasílána na výše uvedenou emailovou
adresu. Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím se zpracováním
osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění.

V…………………………. dne ………………….

Podpis :

……………………………………..

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SUBJEKT údajů (jméno)

dat. narození

bydliště

SOUHLASÍ
se zpracováním svých osobních údajů, a to:
OSOBNÍ ÚDAJE:
Rodné číslo, emailová adresa, telefonní číslo

pro účely:
1. správy domu a pozemku
2. seznam členů

IČ:
SPRÁVCEM osobních údajů je (název)
sídlo
Bytové družstvo Svitavy
00045853
Školní
335/5,
zaps. ve veřejném rejstříku pod zn. odd. Dr DIČ: CZ00045853 Svitavy,
XXVI, vl. 290, den zápisu : 20. března 1969
PSČ 568 02
ZPRACOVATELEM osobních údajů je IČ:
sídlo
(název)
Bytové družstvo Svitavy
00045853
Školní
335/5,
zaps. ve veřejném rejstříku pod zn. odd. Dr DIČ: CZ00045853 Svitavy,
XXVI, vl. 290, den zápisu : 20. března 1969
PSČ 568 02
DOBA ZPRACOVÁNÍ:
1. po dobu trvání vlastnictví/nájmu bytu v domě, pro jehož správu je souhlas udělován
2. poté po dobu do vypořádání vzájemných závazků mezi SUBJEKTEM údajů a
SPRÁVCEM

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ:
1. SUBJEKT údajů je oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat osobně v sídle .Školní
335/5, Svitavy,(kontaktní osoba pí. Benešová) nebo elektronicky na adrese
clenska@bdsvitavy.cz o čemž byl poučen před udělením tohoto souhlasu.
2. SUBJEKT údajů může požadovat po SPRÁVCI 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 nimiž SPRÁVCE není oprávněn. Tato práva
může vykonat osobně v sídle Školní 335/5, Svitavy,(kontaktní osoba pí. Benešová)
nebo elektronicky na adrese clenska@bdsvitavy.cz
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

