
Způsob nakládání s osobními údaji v Bytovém družstvu Jaselská 32, Praha 6 
 
Informaci o tom, jakým způsobem nakládá Bytové družstvo Jaselská 32, Praha 6, s osobními údaji 
veškerých subjektů údajů, vypracovalo představenstvo BD v souvislosti s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jenom „GDPR“). 
 
Bytové družstvo zpracovává veškeré osobní údaje v souladu jak s ustanoveními českých právních 
předpisů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), tak 
legislativou Evropské unie (GDPR). 
 

Které údaje družstvo zpracovává: 
Družstvo zpracovává pouze běžné osobní údaje, nezpracovává žádné typy citlivých osobních údajů.  
 
Subjekty údajů: 
Družstvo zpracovává údaje členů družstva, nečlenů družstva – nájemců družstevních bytů a prostor 
určených k podnikání, v případě vzniku pracovního poměru též zaměstnanců družstva a dále členů 
statutárního orgánu družstva.  
 
Správce a zpracovatelé údajů: 
Správcem a současně zpracovatelem údajů je Bytové družstvo Jaselská 32, Praha 6, jehož statutárním 
orgánem je představenstvo družstva. Družstvo poskytuje v současné době údaje k dalšímu zpracování 
správní firmě Atest Reality, a to na základě příkazní smlouvy ze dne 21. 11. 2017. Za účelem posílení 
ochrany osobních údajů v souvislosti s GDPR byl mezi BD a Atest Reality uzavřen 23. 5. 2018 dodatek 
k této smlouvě, který řeší tuto problematiku.  
 
Zpracování údajů: 
Družstvo se omezuje pouze na zákonné zpracování údajů plynoucích z právní povinnosti, plnění 
stanov či podepsaných smluv a z oprávněného zájmu družstva nebo třetích osob.  
Družstvo činí veškerá opatření k zamezení zneužití osobních údajů. Osobní údaje jsou poskytovány 
třetím stranám jedině na základě smlouvy s družstvem, a to pouze za účelem zákonného zpracování 
osobních údajů.  
 
Uchovávání údajů: 
Všechny dokumenty bytového družstva jsou fyzicky uloženy v zamčeném archivu v zasedací místnosti 
5. NP Jaselská 32, Praha 6. Klíče od archivu jsou uloženy u představenstva BD. 
Dokumenty v elektronické podobě jsou uloženy ve složce v Dropboxu, ke které má přístup pouze 
představenstvo BD.  
 
 
Představenstvo BD Jaselská 32: Markéta Schönová, Ludmila Mahmoodová, Eva Jelínková 
V Praze dne 25. 5. 2017 
 

 


