SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a to i ve znění pozdějších
předpisů či zakonných norem upravujících oblast ochrany osobních údajů.
a jejich použití pro společnost R.K.SERVIS, spol. s r.o., IČO: 49435949 a Společenství vlastníků jednotek domu
(SVJ)/bytového družstva, jehož jsem členem.
Účelem souhlasu o zpracováních osobních údajů je zajištění povinností správce nemovitosti (R.K.SERVIS, spol. s r.o.)
vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů mezi R.K.SERVIS, spol. s r.o. a níže uvedeným SVJ/bytovým družstvem
a jejich předávání dalším stranám a to pouze z pohledu vykonávání správy SVJ/bytového družstva (např. údržba, orgány
státní správy,atd.)
Správce osobních údajů:
1)Společenství vlastníků jednotek domu/družstvo, IČO:
….....................................................
….....................................................
….....................................................
2)R.K.SERVIS, spol. s r.o., IČO: 49435949
se sídlem Masarykovo nám. 157, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupena jednatelem Ing. Pavlem Bílou
zapsané dne 6.8.1993 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského sou du v Brně, spis. značka C11961.
Zpracovatel osobních údajů:
R.K.SERVIS, spol. s r.o., IČO: 49435949
se sídlem Masarykovo nám. 157, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupena jednatelem Ing. Pavlem Bílou
zapsané dne 6.8.1993 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského sou du v Brně, spis. značka C11961.
Já, jako člen SVJ nebo člen bytového družstva (poskytovatel), SOUHLASÍM se zpracováním svých osobních
údajů v rozsahu:
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu:
Adresa doručovací:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
SOUHLASÍM s tím, že mohu být v souvislosti s celkovým výkonem správy SVJ/bytového družstva kontaktován
správcem zejména poštou, telefonicky, e-mailem atd. Správce může zpracovávat (evidovat) mé shora uvedené osobní
údaje i další informace, které má správce k dispozici a to pouze za účelem vykonávání správy SVJ/bytového družstva.
SVÝM PODPISEM POTVRZUJI, že jsem se před udělením souhlasu seznámil s Informacemi o zpracování osobních
údajů a jejich ochraně ze dne 20. 5. 2018, které obsahuje zejména moje práva vztahující se k zpracování údajů.
Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách společnosti R.K.SERVIS, spol. s r.o. www.rkservis.comv sekci odkazy – ochrana osobních údajů.
V Uherském Hradišti.dne ….........................
…...............................................
podpis poskytovatele údajů

