
Ochrana osobných údajov GDPR. 

1. Uzavretím Nájomnej zmluvy poskytuje Nájomca Prenajímateľovi ( Prevádzkovateľovi ) 
nasledovné osobné údaje:  
(a) e-mailová adresa; 
(b) telefónne číslo; 
(c)  meno a priezvisko; 
(d) dátum narodenia; 
(e)  adresa bydliska ( ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu, PSČ, mesto  
          a štát ); 
(f) ďalšie údaje, ktoré sú obsahom občianskeho preukazu, vodičského preukazu, prípadne 

pasu.   
2. Nájomca berie na vedomie, že spracovávanie osobných údajov Prevádzkovateľom je 

nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy, resp. na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na 
základe žiadosti dotknutej osoby [ § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane 
osobných údajov ( ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“ ) ]. 

3. Prenajímateľ sa zaväzuje nesprístupniť,  neposkytnúť tretím osobám a  nezverejniť osobné 
údaje Nájomcu bez jeho predchádzajúceho výslovného súhlasu, okrem prípadu, ak je v tejto 
Zmluve uvedené inak alebo ak by bola takáto povinnosť uložená Prenajímateľovi zákonom 
alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci. 

4. Prenajímateľ poskytuje Nájomcovi nasledovné informácie : 
(a) Prevádzkovateľom informačného systému je Prenajímateľ;  
(b)  Prenajímateľ spracúva osobné údaje za účelom : 

(i)  plnenia Zmluvy a na úkony potrebné na jej uzavretie; 
(ii) archivácie osobných údajov, vrátane kópií dokladov, ktoré Nájomca poskytol 

Prevádzkovateľovi po dobu 3 ( troch ) rokov.  
5. Zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v odseku (1).  
6. Nájomca poskytuje Prenajímateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne.  
7. Prenajímateľ nepredpokladá tretie strany, ktorým by poskytoval osobné údaje Nájomcu. 
8. Prenajímateľ nebude zverejňovať osobné údaje Nájomcu, ak nie je uvedené inak. 
9. Prevádzkovateľ nepredpokladá tretie krajiny, do ktorých by sa mal vykonať prenos osobných 

údajov. 
10. Nájomca má právo na základe písomnej žiadosti u Prenajímateľa uplatniť právo : 

(a) na prístup k osobným údajom v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov; 
(b) na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú 

podľa § 22 zákona o ochrane osobných údajov; 
(c) na vymazanie ( zabudnutie ) osobných údajov podľa § 23 zákona o ochrane osobných 

údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
(d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 zákona o ochrane osobných 

údajov; 
(e) namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 zákona o  ochrane osobných 

údajov; 
(f) na prenosnosť osobných údajov k  inému prevádzkovateľovi podľa § 26 zákona 

o ochrane osobných údajov; 
(g) kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ak bol udelený; 
(h) žiadať informácie z  akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od 

Nájomcu; 
(i) Nájomca má právo podať návrh na Úrade na ochranu osobných údajov na začatie 

konania o ochrane osobných údajov; 
(j) ak Nájomca nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže 

uplatniť zákonný zástupca; 
(k) ak Nájomca nežije, jeho práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, 

môže uplatniť blízka osoba. 

Nová Dedinka    24.05.2022    


