SPRÁVCA:
Baumi s.r.o.
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EVIDENCIA VLASTNÍKA BYTU /NP* – ÚDAJE POTREBNÉ PRE VÝKON
SPRÁVY BYTOVÉHO DOMU
PRE FYZICKÉ OSOBY/PRÁVNICKÉ OSOBY(ďalej len PO)
/ vypĺňa vlastník bytu, nebytového priestoru, garáže, garážového státia a tiež každý vlastník ,
ktorého údaje sa zmenia/
VYPLNÍ VLASTNÍK BYTU/NP*
ADRESA BYTOVÉHO DOMU,V KTOROM SA BYT VLASTNÍKA NACHÁDZA:
ULICA/SUP.Č.:........................................./......./ VCHOD Č. .........OBEC:......................BYT Č. .......
Meno a priezvisko vlastníka/Názov PO....................................................................................................................
Rodné priezvisko: .......................................................................... Dátum narodenia/IČO: ....................................
Adresa trvalého pobytu/Sídlo PO........................................................................................................................
Tel. číslo: ...................................................................................................................................................................
E-mailova adresa: ....................................................................................................................................................
Korešpondenčná adresa vlastníka bytu ( adresa na doručovanie písomností vlastníkovi):
....................................................................................................................................................................................
Číslo účtu vlastníka v tvare IBAN: ........................................................................................................................
/ Pre potreby úhrady preplatku z vyúčtovania na účet vlastníka/
Počet osôb žijúcich v byte - : .................................................................................................................................

Vyhlásenie vlastníka :
V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v platnom znení, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov poskytnutých
správcovi bytového domu, v ktorom sa nachádza hore uvedený byt v rozsahu potrebnom na účely
správy bytového domu. Prehlasujem, že som bol/a správcom poučený/á o Zásadách ochrany a
spracúvania osobných údajov správcom, podpisom potvrdzujem prevzatie Zásad ochrany
a spracúvania osobných údajov správcom a bol/a som informovaný/á, že aktuálne znenie uvedených
Zásad je zverejňované na www.baumi.sk.
Zároveň prehlasujem, že mnou uvedené osobné údaje sú správne a pravdivé, a že som bol/a
správcom oboznámený/á s povinnosťou vlastníka bytu podľa § 11 ods. 9 Zákona č. 182/1993 Z. z.
v platnom znení , a že o zmene svojich osobných údajov a údajov nevyhnutných pre správu bytu v
rozsahu podľa §9 ods.3 uvedeného zákona budem bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od
uskutočnenia zmeny údajov informovať správcu. Bol/a som správcom poučený/á o dôsledkoch
nenahlásenia zmien údajov potrebných pre správu bytu a som si vedomý/á , svojej zodpovednosti za
prípadné škody spôsobené nenahlásením zmien údajov potrebných pre výkon správy bytového domu.
V PIEŠŤANOCH DŇA ...................................................

MENO A PRIEZVISKO

PODPIS
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VLASTNÍK BYTU
/OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA PO

Vysvetlivky: *NP – nebytový priestor

