
Bytovédružstvo Svitavy
škohí s
56802 Svitavy

Věc: Ž á d o s t o převod bvtu do vlastnictví.

Yyzývám tímto Bytové

72194 Sb (platném do

družstvo Svitavy, Škokí 5 kuzavření smlouvy dle zak. č.

na ul.3I.I2.20l3). o převod družstevního bytu č.

v ..... ...... do osobního vlastnictví.

společnýčlen.. .r.č,..

lmanžellkal

Souhlasím s převodem družstevního bytu do vlastnictví člena družstva k datu 30.6.2024

dle Stanov BD Svitavy. Beru na vědomí, že podaná žádost o převod bytu do vlastnictví
je platná pouze pokud bude uhrazen poplatek dle č1. 8.1 Sazebníku náhraď za
jednorázové úkony prováděné družstvem dle č1. 13 písm. d) Stanov BD Svitavy
nejpozději dnem podání žádosti.

Adresa trvalého bydliště :

Emailová adresa: Tel.:

Souhlasím, aby mi výzva k úhradě závazkit 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 §e zpracováním
osobních údajů dle zákona č. 1,1012019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění.

Podpis:



souHLAs sE zpRAcovÁruírvl osogNícH úonlů

§lEJEíl_qCgirrfiméno) dat. narození

soUHLAsí
se zpracováním svých osobních údajů, a to:

_o§oEN_uQAJE-
Rodnéeisto, emaitoffi pro účely:

1. správy domu a pozemku
2. seznam členů

9PRAVCEM osobních údajů je (!ezg$_
Bytové družstvo Svitavy
zaps. ve veřejném rejstříku pod zn. odd. Dr
XXV|, vl. 290, den zápisu :20.března 1969

lC:
ooo+sesg
DlČ: CZ00O45853

sídlo
Skolní 335/5,
Svitavy,
PSC 568 02

ZPRACOVATELEM osobních údEÚ je
(název)

c sídlo

Bytové družstvo Svitavy
zaps. ve veřejném rejstříku pod zn. odd. Dr

l, vl. 290, den zápisu:20, března 1969

00045853
DlČ: CZ00O45853

Skolní 335/5,
Svitavy,
PSČ 568 02

DOBA ZPRACOVANl
'1. po dobu trvání vlastnictvílnájmu bytu v d
2, poté po dobu clo vypořádáni vzájemných závazků mezi SUBJEKTEM údajů a

SPRÁVCEM

1. SUBJEKT údajů j
335/5, SvitavY,(kontaktní osoba pí. Benešová) nebo elektronicky na adrese
clenska@bdsvitavy.cz o ěemž byl poučen před udělením tohoto souhlásu.

2. SUBJEKT údajŮ yůže požadovat po SPRÁVC| informaci, jaké osobní údaje jsou
zPracovávány, poŽadovat vysvětlení ohledně zpracování osóbních údajů, vyz'aoát si

ci nebo opravu a požadovat
není oprávněn. Tato práva
ntaktní osoba pí. Benešová)

3. cování osobních údajů podat stížnost u

4. ladě tohoto souhlasu nejsou požadavkem
zákonným ani smluvním, neuvádí se
povinnost tyto údaje podle stávající právn

5. Osobní údaje poskytnuté tímto souhl
popsaným výše a nejsou předáván
marketingovým účelům, které s výše uve

V ..................... dne

vlastnoručn í podpis S|JBJEKTLJ údajŮ


