EVIDENČNÍ LIST VLASTNICTVÍ JEDNOTEK
VS

VLASTNÍK
Jméno:

Příjmení:

Titul před jménem:

Titul za příjmením:

Rodné číslo:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu:
Adresa pro zasílání korespondence:
Tel. číslo:

E-mail:

Žádám o zaslání přeplatku z vyúčtování služeb za rok:
Žádám o zaslání případných přeplatků i za další období:

na číslo účtu:
Ano

Ne

V případě souhlasu s variantou „ANO“ jsem povinen nahlásit změnu účtu.

SPOLUVLASTNÍK
Jméno:

Příjmení:

Titul před jménem:

Titul za příjmením:

Rodné číslo:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu:
Adresa pro zasílání korespondence:
Mobil:

E-mail:

Kontaktní osoba za byt*, garáž*; Jméno a příjmení:
Níže podepsaný předkladatel Evidenčního listu prohlašuje:
1)
2)

3)

V evidenčním listě jsem uvedl pravdivé údaje.
Budu oznamovat SBD Poruba pro potřeby zabezpečení jeho funkce správce bytových a nebytových jednotek neprodleně všechny změny
v údajích uvedených v tomto evidenčním listě a dále změny údajů podstatných pro stanovení záloh, poplatků a rozúčtování úhrad za služby
poskytované s užíváním bytu a oznamovat provádění stavebních úprav majících za následek změnu podlahové plochy.
Ve smyslu platné legislativy a směrnice EU (GDPR) o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, dávám souhlas
k tomu, aby SBD Poruba pro účely zabezpečení své funkce zpracovatele a s tím spojených služeb i dalších mnou vyžádaných služeb uchovávalo
a zpracovávalo výše uvedené osobní údaje. Svůj souhlas dávám na dobu výkonu výše uvedené funkce SBD Poruba a pouze ke stanovenému
účelu. Po ukončení uvedené funkce žádám SBD Poruba o likvidaci osobních údajů ve smyslu uvedeného zákona.

Předkládá
Dne

Jméno vlastníka*
Zástupce SVJ*

Převzal
Podpis

Dne

Jméno

Podpis

*nehodící se škrtněte
Rozdělovník
1x referát bytových a členských záležitostí – Lenka Pecháčková
1x úsek ekonomický - Petra Šindlerová; Lenka Jílková

SBD Poruba, Porubská 1015/17, 708 00 Ostrava – Poruba
Informace, spojovatelka:
596 944 055, 777 715 707
e-mail: podatelna@sbdporuba.cz
www.sbdporuba.cz

Lenka Pecháčková, referent bytových a členských záležitostí
596 944 020
e-mail: lenka.pechackova@sbdporuba.cz

