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Postup pri spracovaní osobných údajov 
 
 
Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov prevádzkovateľa a tiež poskytuje akékoľvek 
ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich 
uplatňovať. 
Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj 
Nariadenie (EÚ) 2016/679  o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné 
práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov. 
Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej 
alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“). 
„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa 
vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, 
usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, 
obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia). 
Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o 
spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby. 
 
ÚDAJE O PREVÁDZKOVATE ĽOVI 
Obchodné meno: BYTSPOL, s.r.o. 
Sídlo:    A. Dubčeka 41, Žiar nad Hronom 965 01 
IČO:    44 583 401  
 
Na riadne spracúvanie osobných údajov dohliada Ing. Július Malý, kontaktné údaje: 
e-mail:   bytspol@bytspol.sk  
korešpondenčná adresa: adresa sídla spoločnosti 
 
Tieto informácie sú účinné od 1.8.2022, pričom prevádzkovateľ je oprávnený ich aktualizovať.    
 
DEFINÍCIE POJMOV  
GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016. 
Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. 
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby. 
Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určila spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných 
údajov. 
 
NA AKOM ZÁKLADE MÔŽEME SPRACOVÁVA Ť VAŠE OSOBNE ÚDAJE   
Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok: 
− Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne 

účely. 
− Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na 

základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 
− Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti. 
− Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s 

výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej 
osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. 
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ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov zákazníkov podľa čl. 5 Nariadenia. 
− Zákonnosť spracovania – každé spracovanie musí byt zákonné, teda disponujeme primeraným právnym 

základom. 
− Minimalizácia spracovania OU (nevyhnutnosť) – len nevyhnutnom rozsahu spracúvame vaše osobne údaje 

vo vzťahu k účelu. Vždy zvážime rozsah spracovania osobných údajov. 
− Minimalizácia uchovávania osobných údajov (likvidácia) – uchovávame vo forme, ktorá umožňuje 

identifikáciu DO, kým je to potrebne na účely. Vaše osobne údaje sú dôkladné zlikvidovane po splnení účelu 
spracovania.  

− Integrita a dôvernosť (bezpečnosť) – prevádzkovateľ prijal technické, organizačne a personálne opatrenia 
pred stratou, zničením, poškodením OU. 

 
ČO V PRÍPADE NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov nebude od dotknutej osoby 
požadovať žiadne osobné údaje, ktoré (po dôslednom zvážení a posúdení právneho základu) nie sú absolútne 
nevyhnutné. Preto v prípade, ak sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb: 
− na základe zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) je dotknutá osoba povinná osobné 

údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Ak aj napriek tomu dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, 
prevádzkovateľ si nebude môcť splniť svoje povinnosti vyplývajúce z osobitných právnych predpisov a 
dotknutá osoba sa (môže) dopustiť porušenia ustanovení predmetného právneho predpisu, čo môže spôsobiť 
odmietnutie poskytnutia služby alebo predaja tovaru.  

− na základe zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), je poskytnutie osobných 
údajov zmluvnou požiadavkou. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude môcť s ňou 
prevádzkovateľ uzatvoriť zmluvný vzťah alebo na základe jej žiadosti nebude môcť vykonať opatrenia pred 
uzatvorením zmluvy.  

− na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. a) 
Nariadenia GDPR), je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné a je to prejavom slobodnej vôle dotknutej 
osoby. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, prevádzkovateľovi nebude oprávnený spracúvať 
údaje na účely vymedzené v konkrétnom súhlase, čím môže byť zamedzené poskytnúť dotknutej osobe 
súhlasom popísané aktivity alebo činnosti. (Udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek 
odvolať.) 

− na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo oprávnených záujmov tretej strany (čl. 6 ods. 
1 písm. f) Nariadenia GDPR), sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané aj bez ich predchádzajúceho 
súhlasu. Dotknuté osoby musia byť vopred informované o oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. Dotknuté 
osoby majú právo namietať voči spracúvaniu. (Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti 
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov 
Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ, ktorému bola adresovaná námietka dotknutej osoby nebude ďalej 
spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú 
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo 
obhajovanie právnych nárokov.) 
 

VAŠE OSOBNE ÚDAJE ZÍSKAVAME 
Svoje osobné údaje nám poskytnete najčastejšie: 
− Získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie s Vami prostredníctvom kontaktného 

formuláru na našej webstránke. 
− V prípade ak ste v postavení nášho zákazníka, resp. Záujemcu o naše služby. 
 
ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z mandátnej zmluvy 
alebo iného zmluvného vzťahu súvisiacich so zabezpečovaním dohodnutých činností a služieb spojených so 
správou bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov. 
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Podrobnejší prehľad právnych predpisov, na základe ktorých spracúvame Vaše osobné údaje, nájdete v prílohe č. 
1.  
 
KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB 
Z pohľadu spracúvania osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, 
ktoré sa jej týkajú.  
Dotknutými osobami na tieto účely sú vlastníci, spoluvlastníci bytov a nebytových priestorov, užívatelia, 
nájomcovia bytov a nebytových priestorov, nájomcovia bytov a nebytových priestorov, predsedovia spoločenstva 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, členovia rady spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 
osoby konajúce na základe splnomocnenia alebo poverenia zo strany štátnych orgánov a orgánov verejnej moci, 
osoby konajúce v rámci dedičského konania, prípadne ďalšie osoby.  
 
ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Spracúvame o Vás nasledujúce údaje: 

- meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, adresa trvalého a prechodného bydliska, dátum narodenia, podpis, 
telefónne číslo, e-mailová adresa 
- druh a číslo dokladu totožnosti 
- spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti 
- údaje o bankovom účte fyzickej osoby (IBAN, kód banky)  
- sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom  
- peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené fyzickej osobe vykonateľným rozhodnutím príslušných 
orgánov  
- výška úhrad na plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov  
- výška úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv 
- výška preplatku/nedoplatku zisteného vyúčtovaním nákladov 
- údaje o spotrebe nameranej určenými meradlami 
- údaje o počte osôb bývajúcich v bytoch a NP 
- osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach, notárskych zápisniciach apod. 

Ak poberáte mzdu alebo inú formu odmeny, pracúvame o Vás aj ďalšie osobné údaje v zmysle všeobecne 
platných právnych predpisov, akými sú napr.: 
- pohlavie, rodinný stav, miesto narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo), štátna 

príslušnosť a štátne občianstvo;  
- obsah pracovnej zmluvy a podrobnosti o Vašej pracovnej pozícii; 
- informácie o rodinných príslušníkoch (napr. údaje o partneroch a deťoch z dôvodu uplatnenia si daňových 

zvýhodnení); 
- platobné informácie (napr. číslo bankového účtu (IBAN) a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb); 
- informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod (napr. výška mzdy, 

dohodnuté bonusy, služobné vozidlo, služobný telefón apod.); 
- podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN) (napr. Váš pracovný 

rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN, čerpanie materskej a rodičovskej dovolenky); 
- údaje o priznaní dôchodku a o druhu dôchodku; 
- informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja (napr. Vaše predchádzajúce 

vzdelanie, odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikáty); 
- zverený majetok (napr. informácie o majetku spoločnosti, ktorý vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. 

firemný telefón alebo motorové vozidlo); 
- digitálne prístupové práva (napr. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry 

zamestnávateľa, resp. v rámci infraštruktúry prevádzkovateľa); 
- údaje pre účely zabezpečenia zdravotnej služby (napr. informácie o posúdené spôsobilosti na výkon práce); 
Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov: údaje o Vašom zdravotnom stave. Vaše citlivé 
osobné údaje budeme spracovávať len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako Váš 
zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. 
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KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Za účelom plnenia zákonných a zmluvných povinností budeme Vaše osobné údaje poskytovať tretím stranám 
v nasledovných prípadoch: 
- Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad 

s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť – naši sprostredkovatelia (napr. účtovníci na účely 
spracúvania miezd a personalistiky). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné 
údaje len na účely vyššie uvedené a iba v súlade s našimi pokynmi a na základe uzatvorenej zmluvy o 
sprostredkovaní; 

- Za účelom plnenia zákonných požiadaviek, prípadne nariadení príslušného orgánu môžeme Vaše osobné 
údaje zdieľať aj s inými tretími stranami, napr.: orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly 
a dozoru (napr. inšpektorát práce), správcovia konkurzných podstát (napr. pri osobných bankrotoch 
a konkurzoch), súd, orgány činné v trestnom konaní, dražobné spoločnosti, exekútor, audítor, sociálna 
poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské 
spoločnosti, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

-  a ďalšie osoby za účelom plnenia zmluvných povinností (napr. oprávnené osoby prevádzkovateľa, 
dodávatelia médií,  poskytovatelia poštových služieb, rozúčtovateľské spoločnosti, finančné inštitúcie apod.) 
 

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, nevyhnutný na splnenie účelu, na ktorý boli získané, t.j. 
počas trvania zmluvného vzťahu. Po skončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich či 
súvisiacich so zmluvným vzťahom uchovávame Vaše osobné údaje 5 rokov, prípadne na nevyhnutne potrebný čas 
a v nevyhnutnom rozsahu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.  
 
ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Osobné údaje nebudú zverejnené. 
 
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN A AUTOMATI ZOVANÉ INDIVIDUÁLNE 
ROZHODOVANIE 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje 
nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
 
MLČANLIVOS Ť 
Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú 
povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových 
vzťahov s nami.  
 
ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných 
údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane 
vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne 
zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií 
poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované. 
 
SÚBORY „COOKIES“ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE 
O návštevníkoch a používateľoch našej internetovej stránky sme oprávnení zhromažďovať a iným spôsobom 
spracúvať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov 
cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetovej 
stránky. 
Pod pojmom cookie je možné predstaviť si malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača 
(tabletu, smartfónu) z internetovej stránky, ktorú práve navštevujete. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej 
ďalšej návšteve rovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru. 
Väčšina internetových stránok, vrátane tej našej, využíva cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám 
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používanie našej internetovej stránky. Súbor cookie totiž umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v 
minulosti navštívili a o ktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým si môžete uložiť 
svoje užívateľské nastavenia ako rozpoznanie jazyka či zapamätanie vášho prihlasovacieho mena. Pomocou 
cookies uchovávame údaje, ktoré nespájame s vašou osobou a prostredníctvom získaných údajov nerealizujeme 
identifikáciu zákazníka. Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy ani 
čítať údaje z harddisku zariadenia. 
Tento postup vyplýva z § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. 
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej 
stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby 
prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie. Potom 
sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si 
predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné.Využívame trvalé súbory cookies, ktoré nám 
pomáhajú identifikovať vaše zariadenie pri opätovnej návšteve Internetových stránok a umožňujú tak poskytovať 
služby v súlade s vašimi očakávaniami. 
 
PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH 
ÚDAJOV 
Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú Vašimi údajmi a že s ich 
spracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, 
ktoré vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, konkrétne: 
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na 
informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje 
poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto 
informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky 
možné.  
Právo na nápravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť 
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné 
alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 
Právo na vymazanie - za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, 
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného 
účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť 
z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo 
znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť. 
Právo na obmedzenie spracovania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali 
používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu 
byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré 
ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, 
ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  
Právo  namietať - máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych 
oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). 
V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a Vy podáte námietku, nebudeme 
Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.   
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním - máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, 
vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ 
zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.    
Právo odvolať súhlas - vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže 
sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo 
odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)  
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Právo podať sťažnosť - ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane 
uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené 
vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.  
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo 
alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 
3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.    
 
AKO MATE POSTUPOVA Ť PRI UPLATŇOVANÍ VAŠICH PRÁV  
Svoje práva si uplatňujete vždy u toho, kto Vaše osobné údaje spracúva, t. j. u konkrétneho prevádzkovateľa.Ak 
má prevádzkovateľ zodpovednú osobu, môžete Vašu žiadosť adresovať aj tejto osobe.Žiadosť môže byť ústna, 
písomná, elektronická prípadne podaná inými prostriedkami (všeobecné nariadenie o ochrane údajov nepredpisuje 
konkrétnu formu). Odporúčame využiť najmä písomnú alebo elektronickú formu. 
Pripravte si identifikačné údaje ako napr. číslo zmluvy, Vaše ID u prevádzkovateľa, používateľské meno alebo 
heslo a pod. teda identifikátor, na základe ktorého Vás prevádzkovateľ bude schopný vo svojom prostredí 
identifikovať a poskytnúť Vám tak údaje, ktorá sa Vás týkajú. 
Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme 
oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom ako aj o dôvodoch 
informovať. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na 
pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby. 
Pravo dotknutej osoby namietať voči automatizovan6mu rozhodovaniu nie je možne uplatniť', pretože popisovaná 
činnosť' spracovania neobsahuje automatizovane rozhodovanie. 
Pravo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobne údaje, je 
bezpredmetne, pretože prevádzkovateľ' spracúva osobne údaje získané od dotknutej osoby. 
 
KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNI Ť 
Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu, nakoľko nie je to zákonnou nevyhnutnosťou našej 
spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov, alebo v prípade 
Vášho záujmu o podrobnejšie  informácie  nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej kontaktnej osoby 
mailom na bytspol@bytspol.sk alebo poštou na adresu: BYTSPOL, s.r.o., A. Dubčeka 41, Žiar nad Hronom 965 
01. 
 
ZÁVER 
Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailu, alebo poštou 
na sídle prevádzkovateľa. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych 
predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo 
v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme 
si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby 
uplatňujúcej túto žiadosť. 
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PRÍLOHA č. 1 – Zoznam právnych predpisov, na základe ktorých spracúvame Vaše osobné údaje: 
 

 zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
 zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov 

 zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
 zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  
 zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zákon č. 301/2005 Z.z. 

Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 
 zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 

323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 
 zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 zákon č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 
 zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 
 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
 zákonník práce č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších prdpisov 
 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  
 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov  
 zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov  
 zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 582/2004 Z.z. 
 zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  
 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
 zákon č. 283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách 
 Zákon č. 580/2004 z. Z. O zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 z. Z. O 

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č. 461/2003 z. Z. O sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č. 595/2003 z. Z. O dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č. 43/2004 z. Z. O starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č. 650/2004 z. Z. O doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č. 5/2004 z. Z. O službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
 Zákon č. 462/2003 z. Z. O náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č. 152/1994 z. Z. O sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 zb. O daniach z 

príjmov v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č. 570/2005 z. Z. O brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
 


