Stavební bytové družstvo S E V E R, 460 31 Liberec, Bažantí 1415/3,
zapsané obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem
v oddílu DRXXVI, vl. č. 151
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Číslo jednací
Číslo DS / SVJ
Prostor:

Vyplní zaměstnanec SBD SEVER

ŽÁDOST O POVOLENÍ REKONSTRUKCE
Žádám o povolení rekonstrukce:
(Prosíme vypsat, co konkrétně budete rekonstruovat)

Žádost o rekonstrukci je zpoplatněna částkou 121,-Kč (družstevník 85,-Kč) dle ceníku SBD SEVER, číslo
účtu 1437044/0300, VS = 6666.

Prohlášení
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Svým níže uvedeným podpisem ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) souhlasím se
shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Stavební bytové družstvo SEVER, IČ: 00042579. (dále jen „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje
byly zpracovány a použity správcem, zaměstnancem nebo smluvním partnerem správce. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji je
použití osobních údajů pro vyřizování mých žádostí, podnětů, stížností, reklamací a další korespondence se správcem, zasílání vyúčtování a dalších informací a případných obchodních a marketingových nabídek, zařazení
osobních údajů do databází správce, zpřístupňování a poskytování osobních údajů třetím osobám za výše uvedeným účelem. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. §12 a § 21 zákona a prohlašuji, že veškeré údaje
jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž
byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat písemně a dále také strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů. Tento souhlas je vědomý a svobodný projev vůle
subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
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