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Vážení vlastníci,  
  

chtěli bychom Vás velice požádat o vyplnění níže uvedeného formuláře osobních údajů za 

účelem aktualizace databáze vlastníků jednotek a nájemníků, která je nezbytná pro provádění 

správy Vašeho bytového domu.  

 

Svým podpisem udělujete souhlas společnosti Blažek, spol. s r.o., se sídlem Březenská 2466/2, 

182 00 Praha 8, IČ: 62584391 se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených 

podmínek.  

 

Veškeré Vaše údaje budou použity výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, nebudou 

poskytnuty třetím osobám a budou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropské unie, tzv. GDPR.  

 

Účelem zpracování osobních údajů je správa nemovitého majetku, snazší komunikace, kratší 

reakční čas při plnění činností spojených se správou Vašeho domu. Pokud nastanou 

jakékoliv změny v údajích, které jste uvedli, neprodleně nám je prosím oznamte 

(vztahuje se i na změnu nájemníka).  

 

Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání vlastnického práva na nemovitém majetku 

Vašeho domu a následně ještě 1 rok.  

 

Vyplněný formulář, prosím, zašlete na email info@blazekfm.cz či eventuálně poštou na 

adresu společnosti Blažek, spol. s r.o., Březenská 2466/2, 182 00 Praha 8.  

 

Předem Vám děkujeme  

 

Blažek, spol. s r.o.  

správa domu 
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FORMULÁŘ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PÍSMEM 

VLASTNÍK BYTOVÉ JEDNOTKY/GARÁŽOVÉHO STÁNÍ 

Jméno a příjmení:  

  

Adresa trvalého bydliště: 

 

 

Korespondenční adresa: 

(vyplňte v případě, že se 

neshoduje s adresou trvalého 

bydliště) 

 

Vlastním jednotky na adrese:  

Vlastním bytové jednotky č.:  

Vlastním garážová stání č.:  

Telefonní číslo:  

E-mail:  

NÁJEMNÍK BYTOVÉ JEDNOTKY / GARÁŽOVÉHO STÁNÍ 

 

Jméno a příjmení nájemníka 

Číslo BJ / 

gar. stání 

 

Telefonní číslo 

 

E-mail 

    

    

    

    

    

 

 

Prosíme Vás níže o doplnění Vašeho bankovního účtu, který budeme nadále evidovat k Vaší 

osobě a jednotce. V případě, že by došlo ke změně bankovního účtu, prosím informujte 

nás bez odkladu o této důležité informaci. 

 

 

 

 

V ……..……..……..   dne …………..………………. …………………………………………………….. 

  (podpis) 

Číslo bankovního účtu Kód banky Název bankovního ústavu 
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