Formulář pro zavedení klienta do databáze
Za účelem správy Vašeho domu Vás žádáme o vyplnění tohoto formuláře, bude sloužit naší společnosti
i vlastníku domu/společenství vlastníků pro účely efektivní správy Vašeho domu.

Číslo jednotky (bytu/nebytového
prostoru)

Ulice, č.p.

Jméno a příjmení
vlastníka/nájemce
Datum narození
Doručovací adresa
Telefon
E-mail
Číslo bankovního účtu 1)
Spojovací číslo SIPO 2)
Heslo pro komunikaci (max. 20
znaků bez diakritiky) 3)
Poznámky (jakékoliv jiné údaje)
Celkový počet osob, které budou užívat jednotku
Údaje o uživatelích (nájemce, vypůjčitel apod.) jednotky (oznámení podle § 1177 obč. zákoníku) 4):
Jméno, příjmení uživatele

Adresa uživatele

Vlastník/nájemce jednotky prohlašuje, že výše uvedené údaje souhlasí se skutečností a zavazuje se, že změnu
výše uvedených údajů neprodleně nahlásí.
Vlastník/nájemce bere na vědomí, že správcem osobních údaje je vlastník domu/společenství vlastníků,
Agentura BYT, spol. s r.o. je zpracovatelem osobních údajů na základě smlouvy se správcem osobních údajů.
Vaše osobní údaje budou sloužit výhradně pro účely správy domu a pozemku a mohou být v souladu s pravidly
správce osobních údajů a smlouvou mezi správcem osobních údajů a naší společností poskytnuty v nezbytně
nutném rozsahu pro výkon správy domu a pozemku dalším zpracovatelům a příjemcům.

Datum …………………

Podpis vlastníka/nájemce ……………………………

1)

Číslo bankovní účtu slouží pro výplatu přeplatků z vyúčtování služeb.
Platby prostřednictvím SIPO je možné provádět pouze u domů, které mají uzavřenu smlouvu s Českou
poštou, s.p. Informace o možnosti plateb prostřednictvím SIPO u Vaší jednotky Vám poskytneme.
3)
Heslo pro komunikaci slouží pro ověření totožnosti při telefonické komunikaci, heslo není povinný údaj, avšak
bez existence tohoto hesla Vám nemůžeme telefonicky sdělovat žádné osobní údaje ani přijímat žádosti, které
se týkají osobních údajů. Doporučujeme nepoužívat heslo stejné či podobné, které již používáte jinde.
4)
Vyplňuje pouze vlastník jednotky.
2)

Agentura BYT, spol. s r.o.
Praha 4, Lhotka, Na Rovinách 324/12, PSČ 142 00
tel.: 273 160 034, 273 160 035 mobil: 731 164 379
web: www.agenturabyt.cz e-mail: info@agenturabyt.cz

