Informácia o spracovávaní osobných údajov
v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zákone
o ochrane osobných údajov č. 18/2018.
Nakoľko informácie ohľadom spracovávania osobných údajov sú rozsiahle,
predkladáme Vám základnú časť zameranú hlavne na dôvody, prečo a akým spôsobom
spracúvame Vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť VSD s.r.o., Trebišovská 3, 821 02
Bratislava, IČO : 35814560.
Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov č.182/1993 Z.z. podľa § 9 odstavec 3. Vymedzený rozsah spracovávaných
údajov v zmysle uvedeného zákona je meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická
adresa, číslo účtu a kód banky.
Vaše osobné údaje sú použité výhradne za účelom správy Vášho bytu, alebo
nebytového priestoru.
Prístup k Vašim osobným údajom majú všetci pracovníci spoločnosti VSD s.r.o. a na
základe zmlúv so spoločnosťou VSD, s.r.o. spolupracujúce osoby. Napríklad, v prípade,
že pre Váš dom vykonáva odpočty a rozúčtovanie energií externá spoločnosť, má táto
spoločnosť poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, číslo bytu, trvalú
adresu, odpočty a spotreby príslušných meračov médií a energií. Taktiež má k Vašim
osobným údajom prístup advokátska kancelária, ktorá vybavuje pre Váš dom právnu
agendu v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie požadovanej právnej agendy.
Vaše osobné údaje budú spracúvane počas celej správy Vášho domu. Po ukončení
správy domu tieto údaje sú uchovávané ešte 5 rokov, v prípade závažných dôvodov ako
sú napríklad súdne spory, nedoriešené reklamácie a pod. je táto lehota až 10 rokov.
Máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť a požadovať informácie k spracovávaniu
osobných údajov. Máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov.
Počas výkonu správy máte povinnosť bezodkladne nahlásiť zmeny vo vašich
osobných údajoch, ale nemáte právo požadovať vymazanie správnych
spracovávaných údajov.
Za účelom vymedzenia presného rozsahu v používaní ostatných osobných údajov
nad rámec zákona, ktoré nám často pomáhajú v rýchlom riešení vzniknutých situácií,
prosíme vás o vyplnenie a doručenie priloženej návratky. V prípade, že v tejto návratke
uvediete kontakt na iné osoby, ktoré by Vás v prípade havárie a Vašej neprítomnosti
mohli v byte alebo nebytovom priestore zastúpiť, prosíme o písomný súhlas týchto
konkrétnych osôb so spracovávaním uvedených osobných údajov. Taktiež vás prosíme
o uvedenie čísla bankového účtu, kam vám máme až do vášho písomného odvolania
zasielať preplatky z vyúčtovaní a prípadné iné platby.
S úctou,

Návratka – poskytnutie osobných údajov
VYPLNENÉ VLOŽIŤ DO SCHRÁNKY SPRÁVCU
Meno a priezvisko vlastníka:
Variabilný symbol zmluvy:
Adresa domu:
Telefónne číslo:
Emailová adresa**:
Číslo bankového účtu*:

SK

Počet osôb užívajúcich byt :
iná korešpondenčná adresa :

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť hore uvedených údajov.
Uvedením čísla bankového účtu týmto dávam svoj súhlas na zasielanie preplatkov
z vyúčtovaní a iných prípadných platieb na hore uvedené číslo účtu.
*Odvolanie tohto môjho súhlasu je možné iba písomne .
**Čestne prehlasujem, že som výlučný užívateľ vyššie uvedenej
elektronickej schránky.
Podpis vlastníka:
V prípade neprítomnosti vlastníka je kontaktnou osobou:
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
Emailová adresa:
V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zákone o ochrane osobných údajov č. 18/2018 súhlasím
so spracovávaním a uchovaním uvedených osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené
informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje
môžu byť spracované výlučne pre účely správy bytu, alebo nebytového priestoru a činností súvisiacich so
správou predmetného objektu. Súhlas je daný na dobu neurčitú.

Podpis kontaktnej osoby:
Spoločnosť VSD s.r.o.

UPOZORNENIE: V prípade akejkoľvek zmeny hore uvedených údajov je vlastník
bezodkladne povinný písomne oznámiť spoločnosti VSD, s.r.o. aktuálne údaje.

