Informace o zpracování osobních údajů členů družstva

Členové družstva – fyzické osoby berou na vědomí tyto informace:
a) Stavební bytové družstvo SEVER, IČ: 00042579, se sídlem Bažantí 1415/3, PSČ 46001
(dále jen „družstvo“) jako právnická osoba založená za účelem zajišťování bytových potřeb
svých členů a zajišťování správy budov ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva a správy
domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob musí za účelem plnění práv a
povinností s tím spojených zjišťovat a zpracovávat osobní údaje členů družstva/společných
členů družstva a manželů členů družstva jakožto společných nájemců bytů, případně členů
domácnosti členů družstva a podnájemců.
b) Osobními údaji se pro uvedený účel rozumí: příjmení, jméno, příp. titul, datum narození,
adresa trvalého bydliště, adresa družstevního bytu/nebytového prostoru či bytu/nebytového
prostoru ve vlastnictví člena družstva v domě ve správě družstva, kontaktní (korespondenční)
adresa, e-mail, telefonní kontakt a číslo bankovního účtu člena družstva/společného člena
družstva; příjmení, jméno, příp. titul a datum narození společného nájemce družstevního bytu;
příjmení a jméno člena domácnosti; příjmení, jméno, datum narození a adresa trvalého
bydliště podnájemce; případně další údaje, zejména jsou-li uvedeny v nájemní smlouvě
uzavřené se členem družstva.
c) Uvedené osobní údaje budou zpracovávány družstvem jakožto správcem osobních údajů za
účelem plnění jeho práv a povinností vyplývajících ze vztahu družstva a člena družstva,
zejména za účelem plnění práv a povinností družstva jako pronajímatele družstevních
bytů/nebytových prostor a dalších souvisejících činností, a to po dobu nezbytně nutnou
k zajištění těchto práv a povinností, minimálně však po dobu členství člena družstva
v družstvu a po dobu 3 let od zániku členství člena družstva v družstvu.
d) Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je v rozsahu příjmení, jméno, datum narození,
adresa trvalého bydliště člena družstva/společného člena družstva a adresa družstevního
bytu/nebytového prostoru či bytu/nebytového prostoru ve vlastnictví člena družstva v domě
ve správě družstva povinné. Poskytnutí ostatních výše uvedených osobních údajů je
dobrovolné, nicméně, před vznikem smluvního vztahu či před zřízením užívacího práva třetí
osobě k družstevnímu bytu/nebytovému prostoru (podnájem), je poskytnutí osobních údajů
v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy či pro identifikaci osoby podnájemce, podmínkou
vzniku smluvního vztahu či poskytnutí souhlasu družstva s podnájmem.
e) Uvedené osobní údaje budou zpracovávány družstvem, resp. jeho zaměstnanci, členy
statutárního orgánu družstva a mohou být zpřístupněny členům kontrolního orgánu družstva,
osobě zajišťující některé činnosti správy domu a pozemku a dodavatelům služeb, příp. osobě
odpovědné za správu domu a pozemku ve smyslu ust. § 1190 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V rozsahu příjmení, jméno, adresa trvalého
bydliště a kontaktní (korespondenční) adresa člena družstva/společného člena družstva mohou
být zpřístupněny také ostatním členům družstva.
f) Zpracování je prováděno automatizovaně i manuálně.

g) Subjekty zpracovávaných osobních údajů mají práva, která jim poskytují příslušné právní
předpisy, jako je právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat informace
o zpracování svých osobních údajů, právo zkontrolovat nebo aktualizovat svoje osobní údaje,
právo opravit, vymazat nebo pozastavit využívání osobních údajů, nebo v případě, kdy se
domnívají či zjistí, že zpracování jejich osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou
jejich soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohou družstvo požádat o vysvětlení
nebo o odstranění vzniklého stavu, a to na adrese sídla družstva.

