
 
01 

 
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společenství vlastníků pro dům Bermanova 975, Praha 9 - Čakovice, se sídlem Bermanova 975, 
Čakovice, 196 00 Praha 9, IČO: 01558781 („SVJ Bermanova 975“) bude jako správce osobních 
údajů zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu řádného
výkonu správy domu a pozemku, jak mu ukládá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této 
souvislosti je SVJ Bermanova 975 povinno Vás o zpracování Vašich osobních údajů informovat 
v souladu s články 12 až 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). 
 
  
 
Informace o zpracování osobních údajů:   
 
Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účel náležitého výkonu správy nemovité věci, 
pozemku na parc. č. 1280/60 v obci Praha, katastrálním území Čakovice, jehož součástí je 
budova č.p. 975 („Nemovitost“), jež je zákonnou povinností SVJ Bermanova 975.  
 
SVJ Bermanova 975 zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a 
kontaktních údajů. Za účelem náležitého výkonu správy Nemovitosti a plnění povinností 
předpokládaných právními předpisy dále SVJ Bermanova zpracovává i některé údaje o bytové 
jednotce, kterou vlastníte či obýváte jako nájemník. Poskytnutí výše uvedených údajů je Vaší 
povinností a jejich neposkytnutím se můžete dopustit porušení zákona.  
 
Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty externímu dodavateli některých služeb, které se správou
Nemovitosti souvisí (např. vedení účetnictví, údržba Nemovitosti), konkrétně společnosti FPS 
s.r.o., se sídlem Pod Harfou 938/40, 190 00 Praha 9, IČO: 27128326.  
 
 
Upozornění na některá práva subjektu údajů: 
 
Na základě žádosti máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které SVJ Bermanova 975 
zpracovává, a na opravu nesprávných osobních údajů. Dále Vám podle situace může svědčit 
právo, aby Vaše osobní údaje byly vymazány nebo aby jejich zpracování bylo omezeno, právo 
vznést námitku proti zpracování, či právo na přenositelnost údajů jinému správci. V případě, že 
SVJ Bermanova 975 nepřijme opatření, která požadujete, máte právo podat stížnost k Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu, máte právo souhlas 
kdykoliv odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu 
uděleném před jeho odvoláním. 
 


