
Směrnice č.: 2013/1 
 
SBD pracovníků energetiky a dopravy 
Tusarova 30, 170 00 Praha 7. IČ 00032824 DIČ CZ00032824, 
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. v oddílu DR XCVIII, vložka 45 
 

Pravidla pro používání Informační portálu INTEGRI INFO: 
 

1. Služba Informačního portálu INTEGRI INFO je určena pro uživatele prostor (bytů i 
garáží) ve správě Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy (tzn. 
družstevních, ve vlastnictví, bytů v SVJ), dále jen „uživatele“. 
Registrovanému uživateli umožňuje prohlížet informace o příslušném prostoru (např. 
předpis úhrad, úhrady, vyúčtování služeb, výkazy domu, apod.). Službu poskytuje 
družstvo prostřednictvím webhostingu u firmy RH SID, s.r.o. 
 

2. Registrovaní uživatelé INTEGRI INFO jsou rozděleni do tří kategorií: 
a) Uživatel prostoru (má právo prohlížet údaje vlastního prostoru) 
b) Funkcionář domu (má právo prohlížet údaje všech prostor domu) 
c) Funkcionář družstva (má právo prohlížet údaje všech domů a prostor) 

 
3. Postup pro zřízení přístupu do INTEGRI INFO: 

a) Registrace uživatele se provádí žádostí na předepsaných formulářích. 
 

b) Žadatel vyplní příslušnou žádost. Tuto žádost předloží osobně v kanceláři 
družstva Tusarova 30, Praha 7, po předchozí dohodě s paní Pomahačovou 
Monikou, tel. 220 807 070, email: pomahacova@sbdped.cz. 
 

c) Na e-mail uvedený v žádosti zašle družstvo žadateli registrační údaje a tato        
e-mailová adresa bude používána ke komunikaci s uživatelem. Potřebné 
registrační údaje (uživatelské jméno a uživatelské heslo) zašle družstvo 
nejpozději do 1 měsíce po obdržení úplné žádosti pro zřízení přístupu. 

 
4. Ceník za používání INTEGRI INFO: 

a) Zřízení přístupu do INTEGRI INFO zdarma 
b) Užívání INTEGRI INFO zdarma 
c) Získání nového hesla v případě zapomenutého hesla 100,- Kč + DPH 

 
5. Informace poskytované prostřednictvím INTEGRI INFO mají informativní charakter. 
 
6. Uživatelé v kategorii funkcionář družstva a funkcionář domu, kteří si nechají zřídit 
přístup do INTEGRI INFO, nesmí uživatelské jméno, uživatelské heslo ani informace 
získané prostřednictvím INTEGRI INFO poskytnout třetí osobě. V opačném případě 
zodpovídají za případnou škodu. Informace poskytované přes INTEGRI INFO jsou 
chráněny zákonem o ochraně osobních údajů. 
 
7. Tato směrnice číslo 2013/1 byla schválena na jednání představenstva dne 
09.01.2013 s platností ode dne schválení. 
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