Stavební bytové družstvo Nová huť
Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava – Výškovice
vedené u Krajského soudu v Ostravě spis. značka Dr XXII/29

/zkratka SBD NH/
Na Výspě 647/10, 700 30 Ostrava - Výškovice - pošt. přihr. 33
IČ: 00050831 DIČ: CZ00050831 bankovní spojení: 303845/0300

PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI
funkcionář
Titul, jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………
Funkcionář *):

představenstvo / kontrolní komise / odborná komise / výbor samosprávy / delegát

jakožto funkcionář:
Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/
Sídlo:
Hýlova 26/40, Výškovice, 700 30 Ostrava
IČO:
000 50 831
Spisová značka: DrXXII 29 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „bytové družstvo“)
a jakožto osoba, která je pro SBD NH oprávněna zpracovávat osobní údaje, tímto potvrzuji, že jsem byl(a)
proškolen(a) v oblasti ochrany osobních údajů, které jsou bytovým družstvem zpracovávány, a byl(a) jsem
poučen(a) o povinnosti mlčenlivosti a k zachování mlčenlivosti se tímto zavazuji.
Jsem povinen/povinna:
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zpracovávaných pro bytové družstvo nebo
bytovým družstvem;
zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních (organizačních i technických opatřeních), jejichž
uveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení osobních údajů.
Jsem si vědom(a) toho, že tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na veškeré osobní údaje, s nimiž
při činnosti bytového družstva přicházím do styku, na osobní údaje, které jsem z jakéhokoli důvodu
získal(a) v průběhu i před zahájením zaměstnání nebo činnosti pro SBD NH a trvá i po skončení
zaměstnání nebo činnosti pro SBD NH.
Osobními údaji se rozumí veškeré identifikační údaje (např.: jméno, příjmení, datum narození),
kontaktní údaje (např.: bydliště, mobil, e-mail) a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem
(např.: číslo bankovního účtu, číslo bytu), osobní údaje spojené s kamerovým záznamem subjektu
údajů a jeho osobnostních projevů při jednání za účelem zvýšení ochrany jeho práv a/nebo
předcházení škodám, k nimž mám přístup při výkonu shora uvedené činnosti.
Osobní údaje smím sdělit pouze orgánům veřejné moci na základě výslovného pokynu bytového
družstva. Pokud budu ke sdělení osobních údajů vyzván(a) v odůvodněných případech orgány
veřejné moci, informuji o této skutečnosti před poskytnutím údajů bytové družstvo a budu se řídit
jeho pokyny.
Jsem si vědom(a) toho, že nedodržení výše uvedené povinnosti mlčenlivosti lze kvalifikovat jako
porušení povinností vyplývajících z pracovně právních předpisů se všemi důsledky, které
z takového porušení vyplývají.
V Ostravě dne …………………………………..
……………………………..……………………….
vlastnoruční podpis
Poznámka: *) nehodící se škrtněte

