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Stavební bytové družstvo DRUBYD
734 01 Karviná-Ráj, Ciolkovského 625/54
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXII, vložka 239

Žádost o přístup do služby „INTEGRI G5i“
Vyplňujte čitelně hůlkovým písmem!!!

Žadatel:
Příjmení:
Jméno:
Ulice, čp.:
Obec:
Číslo OP (pasu):
E – mail*:

Narozen:
PSČ:

*) Na uvedený e-mail budou odeslány registrační údaje pro vstup do služby (uživatelské jméno a heslo)

Žádám, aby mi byl umožněn přístup do služby „INTEGRI G5i“ pod
mým uživatelským jménem prostřednictvím počítače připojeného k síti
Internet a zpřístupněny informace pro mnou užívané prostory při
dodržení dále uvedených pravidel :
Číslo bloku

Ulice a číslo popisné

Variabilní symbol**

1
2
3
4
5
**) Variabilní symbol najdete na předpise nájemného, který jste obdrželi od SBD DRUBYD

Výtah z „Pravidel pro používání služby „INTEGRI G5i“ v SBD DRUBYD“
1. Služba „INTEGRI G5i“ je určena pro uživatele jednotek ve správě Stavebního bytového družstva
DRUBYD, dále jen „uživatel“. Registrovanému uživateli umožňuje prohlížet informace o příslušném
prostoru (např. předpis úhrad, úhrady, vyúčtování služeb a pod.). U cizích subjektů ve správě družstva
závisí rozsah informací na rozsahu zajišťované správy a rozhodnutí jeho statutárního orgánu. Službu
poskytuje družstvo prostřednictvím webhostingu u firmy RH SID, s.r.o. Brno. Prostřednictvím této
služby nelze provádět žádné změny v zobrazovaných informacích. Jedná se o informace Off-line, které
jsou aktualizovány jedenkrát měsíčně.
2. Registrovaní uživatelé služby jsou rozděleni do tří kategorií:
a) Uživatel prostoru (právo prohlížet údaje vlastního prostoru)
b) Funkcionář bloku (domu) – předseda nebo pověřený člen VS, předseda nebo pověřený člen výboru
SVJ, předseda nebo pověřený člen představenstva spravovaného družstva (právo prohlížet údaje všech
prostor bloku (domu))
c) Funkcionář SBD DRUBYD (právo prohlížet údaje všech prostor všech bloků (domů))

3. Postup pro zřízení přístupu „INTEGRI G5i“ :
a) Registrace uživatele se provádí na základě žádosti vyplněné uživatelem na předepsaném formuláři.
Žádosti jsou k dispozici na www.drubyd.cz nebo v tištěné podobě na sekretariátě družstva. Tuto žádost
předloží uživatel osobně k ověření totožnosti na kontaktním místě – na sekretariátě družstva nebo zašle
družstvu poštou s ověřeným podpisem na výše uvedenou adresu.
b) Potřebné registrační údaje (uživatelské jméno a heslo) zašle družstvo žadateli nejpozději do 14 dnů
po obdržení úplné žádosti pro zřízení přístupu na uvedenou e-mailovou adresu nebo si je po dohodě ve
stejné lhůtě žadatel vyzvedne osobně v tištěné podobě.
4. Ceník za používání služby „INTEGRI G5i“ :
a) Zřízení služby „INTEGRI G5i“ zdarma
b) Užívání služby „INTEGRI G5i“ zdarma
c) Obnova zapomenutého hesla nebo vytvoření nového 120,- Kč + DPH
d) Zpřístupnění zablokované IP adresy 150,- Kč + DPH
5. Závaznost informací a ochrana osobních údajů.
Informace poskytované službou mají informativní charakter. Uživatelé v kategorii funkcionář bloku,
SVJ a funkcionář SBD DRUBYD, kteří si nechají službu zřídit, nesmí uživatelské jméno,
uživatelské heslo a informace získané prostřednictvím služby poskytnout třetí osobě. V opačném
případě zodpovídají za případnou škodu. Informace poskytované službou jsou chráněny zákonem o
ochraně osobních údajů v platném znění.
S „Pravidly pro používání služby „INTEGRI G5i“ v SBD DRUBYD“ souhlasím a prohlašuji, že se
jimi budu řídit a budu je dodržovat.
Aktuální znění „Pravidel…“ je k dispozici v sídle SBD DRUBYD na výše uvedené adrese.

V …………………..... dne…….......... Podpis žadatele……………………....
Žádost je nutno podat osobně na SBD DRUBYD nebo úředně ověřit podpis
žadatele!!

Datum a podpis pracovníka družstva, který žádost přijal
a ověřil totožnost žadatele dle shora uvedeného OP: ………………………………….

