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Společenství Holandská 2438, Kladno
VZOR 2018

Holandská 2438
272 01 Kladno - Kročehlavy

REGISTRAČNÍ formulář
pro vstup do ČLENSKÉ ČÁSTI INTERNETOVÉHO PORTÁLU HOLANDSKA2438.CZ

Vyplní vlastník bytové jednotky

Číslo bytové jednotky

Uživatel
Jméno a příjmení:
Existující emailová adresa
Přesměrovat email bytu na email výše?(*)

ANO / NE

Vyplní správce systému

WEB
uživatelské jméno
virtuální email
Registrace na web provedena dne:
Registrace ukončena ke:
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PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO PORTÁLU
WWW.HOLANDSKA2438.CZ
1. Každý majitel bytové jednotky (člen společenství) má právo k bezplatnému zabezpečenému vstupu k
informacím na společném portále www.holandska2438.cz a využití všech jeho komponent. Po
písemné žádosti mu bude přidělen autorizovaný přístup na stránky v úrovni "vlastník". Každé bytové
jednotce může být přiděleno tolik oprávnění, kolik majitelů (spolumajitelů) je k bytu zapsáno. Každá
bytová jednotka získá i virtuální emailovou adresu (alias) ve společné doméně domu s přesměrováním
na určenou/é privátní e-mailovou adresu/y.
2. Uživatel v úrovni "vlastník" může v rámci svého autorizovaného vstupu na stránky číst veškeré
informace, které systém zobrazí a stahovat dostupné soubory. Dále v rámci svého účtu má právo k
informacím týkajících se členů společenství, např. o hospodaření, dluzích a vyúčtování za služby své
bytové jednotky apod.
3. Každý uživatel musí zabezpečit své uživatelské jméno a heslo proti zneužití další osobou. Informace,
ke kterým získá přístup v rámci autorizovaného vstupu, nesmí dále zveřejňovat, předávat třetím
osobám, či jinak s nimi manipulovat bez písemného souhlasu výboru společenství.
4. Výbor společenství může v okamžiku zjištění dluhu vůči společenství na zálohách za služby, či fondu
oprav, odebrat oprávnění (dočasně zablokovat autorizovaný přístup na stránky) majiteli bytové
jednotky, včetně všech ostatních uživatelských účtů, které se váží ke konkrétnímu bytu. Bezplatné
používání tohoto portálu je chápáno jako nadstandardní vybavení bytu.
5. Pokud vlastník přestane být členem společenství (prodej bytu) dojde automaticky ke zrušení všech
oprávnění vztahujících se k bytové jednotce.
6. Svým podpisem majitel stvrzuje, že shora uvedeným pravidlům rozumí a zavazuje se tato dodržovat.

V ..........................., dne ..............................
podpis majitele
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