
Souhlas s elektronickou komunikací 
  

udělený správci bytového hospodářství Města Tábora, společnosti BYTES Tábor s.r.o. 

 

Já, dle usnesení o dědickém řízení, dědic po oprávněném nájemci bytu z titulu nájemní 

smlouvy uzavřené s vlastníkem Městem Tábor, v souladu s usnesením o dědickém řízení, 

souhlasím se zasíláním dokumentů a korespondence spojených s nájemním vztahem (např. 

oznámení o výši a změně předpisu měsíčních plateb, evidenční list, vyúčtování služeb 

spojených s užíváním bytu a jiná sdělení) elektronicky na e-mailovou adresu.  
 

V případě zaslání dokumentů a korespondence na mou níže uvedenou e-mailovou adresu  

se zavazuji potvrdit odesílateli obdržení dokumentu při elektronickém doručení. 
 

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že zaslání na elektronickou adresu má stejné účinky jako 

zaslání v listinné podobě poštou.  
 

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že odeslání elektronického potvrzení o obdržení 

dokumentu je považováno za jeho převzetí.    
 

Tímto prohlašuji, že dobrovolně souhlasím s poskytnutím níže uvedené emailové adresy 

ke zpracování ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 

osobních údajů pro společnost BYTES Tábor s.r.o. se sídlem Kpt. Jaroše 2418, 390 01 Tábor 

– Klokoty. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou žádostí na kontaktní adresy 

společnosti. 

 

V rámci správného přiřazení emailové adresy do evidence žádáme o vyplnění níže uvedených 

údajů: 

 

Jméno a příjmení zemřelého: 

 

Číslo popisné a číslo bytu: 

 

Jméno a příjmení dědice: 

 

Datum narození dědice:
 i
 

 

Adresa dědice: 

 

 

 

E-mailová adresa: ………………………………………………………………… 

 

 

 

V…………………    dne: ……..............                    Podpis nájemce: ……………………. 

 

 

 

Vyplněný a podepsaný originál formuláře můžete osobně předat nebo zaslat do sídla 

společnosti BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty nebo jej můžete 

osobně doručit na provozovny společnosti: 

• oblast Sídliště  na Lužnicí - Ulice Alej přátelství (točna autobusu č.10, pod trafikou,   

v objektu výměníkové stanice) 

• oblast Staré a Nové město - U Bechyňské dráhy 790, 390 02  Tábor 

___________________ 
i
 Datum narození slouží jako ověření dědice dle Usnesení o dědickém řízení. 


