
PROHLÁŠENÍ 

Podpis člena 

Člen souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany Společenství vlastníků jednotek 

u Jezu 2620 a 2621 v Žatci (dále je SVJ): 

a) identifikační a adresní údaje - akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého 

bydliště případně přechodného bydliště, doručovací adresa nebo jiná kontaktní adresa 

b) elektronické kontaktní údaje - mobilní telefon, e-mailová adresa, číslo BÚ. 

Účel a doba zpracování 

Člen souhlasí ze zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely v níže specifikovaném rozsahu 

po dobu: 

a) členství 

b) po dobu 12 měsíců od úmrtí člena 

c) po skončení členství po dobu 5 let archivace dokumentů Společenstvím. 

Člen dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně. Poskytnutý souhlas je 

platný od okamžiku jeho udělení/podpisu. 

Poskytnuté osobní údaje bude v souvislosti s členstvím v SVJ soustřeďovat statutární orgán SVJ  a subjekt 

vedoucí účetnictví SVJ. Osobní údaje jsou vedeny jak v listinné podobě tak i elektronicky např. v účetním 

programu. SVJ zpracovává osobní údaje v rozsahu a pro účel vyplývající z obecně závazných právních předpisů 

a to zejména: 

 Stanovy Společenství vlastníků jednotek U Jezu 2620 a 2621 v Žatci 
 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 Zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě z byty, ve znění pozdějších předpisů  
 Zák. č.   48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 Zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 
 Zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

 Zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
 Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Osobní údaje jsou zejména zpracovávány pro Evidenční listy jednotek; Plnou moc zastupování při hlasování; 

Účetní evidence a operace s účetnictvím spojeny (např. mzdy, odvody sociální, zdravotní pojištění, daně); 

Bankovní operace (např. poplatky, přeplatky). 

Osobní údaje člena jsou zpracovávány automatizovaně a ručně a mohou být zpřístupněny v souladu 

s platnými právními předpisy: členům statutárních orgánu SVJ; subjektu zpracovávajícího účetnictví SVJ; 

ostatním členům SVJ případně dalším subjektům na základě požadavků, které musí být v souladu s obecně 

závaznými předpisy. 

SVJ rozsah zpracovaných údajů po dobu členství a po skončení členství vyhodnocuje a omezuje na nezbytně 

nutnou míru s ohledem na účely zpracování.  

Člen má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení jejich 

zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového 

úřadu a právo na přenositelnost osobních údajů. 

Archivované osobní údaje budou členovi na požádání předloženy k nahlédnutí nebo mu budou pro jeho 

potřebu za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy pořízeny výpisy (opisy, kopie).   

Člen má právo kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které je založeno na 

čl. 6, odst. 1 písm. a) Nařízení EP a Rady EU nebo čl. 9, odst. 2 písm. a) Nařízení EP a Rady EU, aniž by tím byla 

dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

  

        ............................................................... 

Čitelné jméno a příjmení člena 

V ............................................ dne: 


