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Informácie pre dotknuté osoby – spracúvanie osobných údajov  

 

Prevádzkovateľ osobných 
údajov 

KYSUCA s.r.o. 

Sídlo Matice slovenskej 620, 02401 Kysucké Nové Mesto 

Zástupca prevádzkovateľa  Jana Obrková 

Email zástupcu 
prevádzkovateľa  

obrkova@intechenergo.sk 

Dotknuté osoby Vlastníci bytov a nebytových priestorov v domoch v správe prevádzkovateľa  

Kategórie spracúvaných 
osobných údajov 

bežné osobné údaje, ako sú napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a iné.  

Informácie k spracúvaniu 
osobných údajov 
prevádzkovateľom 
 

KYSUCA s.r.o. so sídlom Matice Slovenskej 620, 02401 Kysucké Nové Mesto, IČO : 31593488 
spracúva osobné údaje v rámci plnenia povinnosti prevádzkovateľa ako správcu domov v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov. Osobné údaje dotknutej osoby uchovávame bezpečne a len po dobu na splnenie 
účelu spracúvania. Na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané bezpečnostné opatrenia technického 
a organizačného charakteru.  Prístup k osobným údajom dotknutej osoby majú len osoby poverené 
prevádzkovateľom na ich spracúvanie, osobné údaje sú zálohované.  KYSUCA s.r.o. prijala  vhodné 
technické a organizačné opatrenia, aby boli dáta dotknutej osoby dostatočne chránené  s ohľadom na 
závažnosť ich spracovania. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania  
osobných údajov dotknutej osoby sa  môže dotknutá osoba obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti: 
KYSUCA s.r.o. 
Matice slovenskej 620, 024 01 Kysucké Nové Mesto  

alebo na mail adrese : obrkova@intechenergo.sk  

Účel spracúvania osobných 
údajov 
 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby spracováva za  účelom  plnenia povinností a výkonu 
osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti správy domov  súlade s príslušnými právnymi predpismi, 
najmä zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov  a zmluvnými dojednaniami. 
Prevádzkovateľ osobných údajov nemá úmysel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na iný účel ako 
ten, na ktorý boli získané. 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov 

Zákon, Zmluva 

Oprávnené záujmy 
prevádzkovateľa 
 

Plnenie zákonných a zmluvných povinností pri zabezpečovaní výkonu správy domov 

Príjemcovia osobných údajov 
 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby len takým príjemcom, ktorým povinnosť 
poskytovať osobné údaje vyplýva zo zákona alebo zmluvy ( napr. banky,  exekútorské úrady, súdy, 
poisťovne a pod.) 

Informácia o zamýšľaní 
prevádzkovateľa o prenose 
osobných údajov 
 

Prevádzkovateľ osobných údajov nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny 
alebo medzinárodnej organizácie 

Doba uchovávania osobných 
údajov 
 

Doba uchovávania osobných údajov dotknutej osoby  je závislá od doby trvania zmluvného vzťahu 
a pravidlami pre archivovanie dokladov obsahujúcich osobné údaje 

Informácie prevádzkovateľa 
o právach dotknutej osoby 
 

Dotknutá osoba má právo : 
• Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej 

osoby  
• Namietať voči spracúvaniu osobných údajov  
• Na opravu osobných údajov – vzhľadom na zmenu osobných údajov v priebehu času ( 

napr. pri zmene priezviska ) má právo dotknutá osoba poskytnúť prevádzkovateľovi 
informáciu o zmene osobných údajov, ktorá u nej nastala. 

• Na vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – 
právo na výmaz osobných údajov sa nevzťahuje na spracovávané osobné údaje v rámci 
plnenia povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. 
Ak sú niektoré  dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú 
odolnosť všetkých  systémov prevádzkovateľa a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady 
havárií, nie je v silách prevádzkovateľa vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a 
nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne 
spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.  
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• Na namietanie spracúvania osobných údajov - ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej 
osobné údaje nespracováva prevádzkovateľ v  súlade s platnou legislatívou SR a Únie, má 
právo vzniesť námietku a prevádzkovateľ následne preverí oprávnenosť jej požiadavky.  
V okamihu podania námietky bude spracovanie jej osobných údajov obmedzené, dokiaľ 
nebude overené, či je námietka oprávnená.  

• Na prenosnosť osobných údajov – na základe žiadosti dotknutej osoby môžu byť jej 
osobné údaje odovzdané inému prevádzkovateľovi 

• Na podanie návrhu na začatie o ochrane osobných údajov ak sa dotknutá osoba 
domnieva, že jej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ nezákonne, môže podať sťažnosť 
na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27 alebo elektronicky prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle 
www.uoou.sk . 
 

Informácia o poskytovaní 
osobných údajov – zákonná 
alebo zmluvná požiadavka 
 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade plnenia povinností vyplývajúcich 
z príslušných právnych predpisov ale aj zmluvnou požiadavkou v prípade plnenia povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy o výkone správy. 

Existencia automatizovaného 
individuálneho rozhodovania 
vrátane profilovania 
 

Prevádzkovateľ osobných údajov pri spracovávaní osobných údajov dotknutej osoby nevyužíva 
automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania 

Poskytovanie osobných údajov 
mimo Európskej únie alebo 
medzinárodnej organizácii 

 
Prevádzkovateľ osobných údajov nebude uskutočňovať prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii. 
 

Podrobnejšie informácii 
o spracúvaní osobných údajov  

Podrobnejšie informácie o právnych základoch, účeloch spracúvania, doby spracúvania, kategóriách 
osobných údajov a príjemcoch osobných údajov nájde dotknutá osoba v sídle prevádzkovateľa : 
KYSUCA s.r.o., Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto v dokumente :  
Zásady ochrany osobných údajov 
 

 

 


