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Zásady ochrany osobních údajů BD Hennerova 226 

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů  “Bytového družstva Hennerova 226”, IČ: 26501058, se sídlem 
Hennerova 226/9, Praha 5, zapsaném ve veřejném rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl Dr., 
vložka 5282 (dále jen BD) popisují, jakým způsobem shromažďuje, užívá a zpřístupňuje, osobní údaje 
svých členů a nájemníků v domě. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 dochází k zákonnému zpracování Vašich 
osobních údajů pro potřeby vykonávání správy nemovitosti, ve které se nachází byt, který máte 
v nájmu.  
 
U členů bytového družstva obdobně dochází ke zpracování osobních údajů pro zákonnou evidenci 
družstevního podílu.  
 
Soubor zpracovávaných dat: 
Jméno, adresa, předpis plateb, úhrady, údaje potřebné pro vyúčtování služeb, rodné číslo (datum 
narození), tel. číslo,  e-mail 

Členstvím v BD nebo nájemním vztahem k bytu nebo nebytovému prostoru vyjadřuje člen BD anebo 
nájemce bytu nebo nebytového prostoru souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním 
osobních údajů zapsaných ve své členské přihlášce, dohodě o převodu družstevního podílu, nájemní 
smlouvě, případně údajů poskytnutých dodatečně. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. 
Zároveň prohlašuje, že si je vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi členské přihlášky, dohody o převodu družstevního 
podílu anebo nájemní smlouvy byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou 
poskytovány dobrovolně. Dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další 
osobní údaje týkající se členství v BD anebo nájemního vztahu k bytu nebo nebytovému prostoru.  

Poučení podle § 12 a 21 zákona č 101/2000 Sb. 

Subjekt údajů může požádat BD o informaci o zpracování svých osobních údajů. BD je povinna tuto 
informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která vyplnila 
formulář, zjistí nebo se domnívá, že BD provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu 
se zákonem má právo požádat BD o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může 
jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li BD žádosti subjektu 
údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Účel zpracování osobních údajů 

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou osobní údaje členů BD a 
nájemníků bytů v domě shromažďovány a zpracovávány pro zajištění členské evidence a správy 
nemovitosti BD. Nezbytné osobní údaje mohou být předány třetí straně pro zajištění správy 
nemovitosti a evidence družstevních podílů v BD. Po ukončení členství v BD jsou osobní údaje 
subjektu údajů skartovány, pokud příslušný zákon neukládá jejich archivování. 
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Prohlášení správce 

BD Hennerova 226 prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro 
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 
Předseda BD, členové Kontrolní komise nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na 
základě smlouvy s BD a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po 
skončení oprávnění ke zpracování takovýchto údajů.  

Osobní údaje, které jsou v písemné podobě, jsou archivovány v uzamčené skříni a místnosti, 
elektronická verze dokumentů s osobními údaji jsou archivovány v zaheslovaných PC funkcionářů BD. 

Bytové družstvo Hennerova 226 nemá pověřence. 
 
Praha 23.5.2018 
 
 
Správce osobních údajů: 

BD Hennerova 226 
Hennerova 226/9, 150 00 Praha 5 
IČO: 265010158 
za  Luboš Olejár, v.r., předseda BD 

 
 


