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

ŽÁDOST
o zřízení přístupu do informačního systému Integri G5i

Jméno a příjmení …...……………………………………………………………………………………………….
Datum narození …………………………………..….........................……………………………………………...
Bydliště …………………………………………………...........................................................................................
Číslo OP/pasu ...……………………………………………………………………………………………………..
e-mail *) ……………………………………………... Telefon/mobil …….….……………………..…………...
*) Na uvedený e-mail budou odeslány registrační údaje a bude užíván ke komunikaci se žadatelem
Prohlašuji, že jsou mi známa „Pravidla pro používání služby Integri G5i v SBD NH a jím spravovaných SVJ a
BD“, souhlasím s nimi a prohlašuji, že se jimi budu řídit a budu je dodržovat. Beru na vědomí, že veškeré
informace mají pouze informativní charakter, jsou poskytovány výhradně pro mojí osobní potřebu, případně pro
potřebu samosprávy domu nebo statutárních orgánů SVJ nebo BD, a prohlašuji, že získané informace
neposkytnu cizím osobám. Svým podpisem vyjadřuji souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
Poučení: Vyplněný a podepsaný formulář žádosti je nutno podat osobně na bytovém a členském oddělení
SBD NH na adrese Na Výspě 647/10, Ostrava-Výškovice, případně zaslat poštou s úředně ověřeným podpisem
žadatele.

V ……………………………… Datum …………...………….. Podpis …………………………………………..
Podpis pracovníka družstva, který žádost přijal
a ověřil totožnost žadatele dle výše uvedeného dokladu totožnosti:

…………………………………………..

Pravidla pro používání služby Integri G5i v SBD NH
a jím spravovaných SVJ a BD
1. Služba „Integri G5i“ je určena pro uživatele prostor (bytů i garáží) ve správě Stavebního bytového
družstva Nová huť /zkratka SBD NH/ (družstevní, ve vlastnictví, byty v SVJ), dále jen „uživatel“.
Registrovanému uživateli umožňuje prohlížet informace o příslušném prostoru (např. předpis úhrad,
úhrady, vyúčtování služeb, zůstatky anuity, dlouhodobá záloha na opravy a investice, apod.).
2. Registrovaní uživatelé služby jsou rozděleni do čtyř kategorií:
a) Uživatel nebo vlastník prostoru SBD NH (právo prohlížet údaje vlastního prostoru)
b) Funkcionář domu SBD NH (právo prohlížet údaje všech prostor domu)
c) Vlastník prostoru v SVJ nebo BD ve správě (právo prohlížet údaje vlastního prostoru)
d) Statutární zástupce SVJ nebo BD (právo prohlížet údaje všech prostor domu)
3. Postup pro zřízení přístupu do „Integri G5i“:
a) Registrace uživatele se provádí žádostí na předepsaném formuláři.
b) Žadatel vyplní příslušnou žádost. Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách
www.sbdnh.cz. Tuto žádost předloží osobně k ověření totožnosti na kontaktním místě družstva
(bytovém a členském oddělení SBD NH na adrese Na Výspě 647/10, Ostrava-Výškovice),
případně zašle družstvu poštou s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím vlastní
datové schránky. Podáním žádosti žadatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
c) Na e-mail uvedený v žádosti zašle družstvo bezplatně žadateli přihlašovací údaje a tato
e-mailová adresa bude používána ke komunikaci s uživatelem. Potřebné přihlašovací údaje
(uživatelské jméno a uživatelské heslo) zašle družstvo po obdržení úplné žádosti pro zřízení
přístupu.
4. Informace poskytované službou mají informativní charakter. Uživatelé v kategorii „funkcionář
domu SBD NH“ a „statutární zástupce SVJ“, kteří si nechají službu zřídit, nesmí uživatelské jméno
a uživatelské heslo a informace získané prostřednictvím služby poskytnout třetí osobě mimo
působnost svého výboru samosprávy popř. SVJ nebo BD. V opačném případě zodpovídají za
případnou škodu. Informace poskytované službou jsou chráněny zákonem o ochraně osobních
údajů.

