VÁŽENÍ ČLENOVÉ SPOLEČENSTVÍ,
představujeme Vám nové internetové stránky našeho společenství na adrese:

webdomu.cz/demosvj
Pro plné využití možností stránek prosíme všechny členy, aby nám nahlásili svou platnou emailovou
adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno a budou na ni rovněž rozesílány zprávy z Informační
desky společenství. Vaši emailovou adresu můžete sdělit na:

info@webdomu.cz

Na stránky budeme vkládat:


důležité informace (pozvánka na shromáždění, oznámení o odečtech, revizích, odstávkách apod.), které se
automaticky budou rozesílat také na váš e-mail nebo v případě nutnosti také prostřednictvím SMS



dokumenty (podklady ke shromáždění, zápisy ze shromáždění, stanovy, domovní řád, energetický průkaz domu
apod.)



formuláře (plné moci, žádosti apod.)

Stránky jsme založili na portále webDOMU.cz, neboť nám nabízejí mimo jiné tyto funkce:


rozesílání notifikačních e-mailů a SMS



nezávazné hlasování



uzavřené sekce pro statutární orgán, členy SVJ, veřejnost



hlídání revizí



poradnu



aktuality z oblasti bydlení

Stránky jsou:
 zabezpečeny protokolem HTTPS
 bez reklam
 poskytují záruky ochrany osobních v souladu s Nařízením GDPR. Více informací je možné získat na
stránkách provozovatele webu www.webdomu.cz v části obchodní podmínky a aktuality.

Jako správci osobních údajů (SVJ) máme od 25.5.2018 zákonnou povinnost vybrat pouze takového zpracovatele
osobních údajů, který poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů s ohledem na čl. 28 a 32 uvedeného
Nařízení.
V rámci aplikace budou zpracovávány osobní údaje o členech, případně dalších osobách, které užívají jednotku nebo jsou
uvedeny jako kontaktní osoby. Jedná se o údaje potřebné pro zajištění řádného výkonu správy domu a pozemku vč.
možnosti Vašeho kontaktování v případě potřeby ve věcech společenství. Pro takovéto zpracování osobních údajů
nepotřebujeme Váš souhlas, neboť aplikaci využíváme pouze za účelem výkonu efektivní správy společenství na základě
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 67/2013 Sb., Zákon o službách, Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě
některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a případně dalších právních předpisů. Osobní údaje nejsou
využívány k marketingovým ani jiným účelům, které nesouvisejí se správou domu a pozemku. Více informací o zpracování
osobních údajů je možné získat na stránkách provozovatele webu www.webdomu.cz v části obchodní podmínky.
Věříme, že webové stránky zlepší vzájemnou komunikaci a zvýší informovanost členů společenství.
……………………………………
Vedení společenství
Nařízení GDPR = 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

