
Informácie pre dotknuté osoby – klienti spoločnosti 

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, čl. 13, 

Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) 
 

 Informácie podľa čl. 13, ods. 1 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. 

a) Prevádzkovateľ: KRASBYT, s.r.o. 
Adresa: 023 02 Krásno nad Kysucou, Struhy 83, IČO: 36779806 

Štatutárny zástupca: Peter Šulgan, riaditeľ a konateľ 
b) Kontaktné údaje zodpovednej osoby (čl. 30 Nariadenia, § 44 zákona) 

PhDr. Jozef Pauk, PhD. Telefón: 0903827833, mailová adresa: hrdsystem@hrdsystem.sk 

c) Účel spracúvania osobných údajov 
Prevádzkovateľ KRASBYT, s.r.o. spracúva osobné údaje na účely správy bytov a nebytových priestorov 
a dodávky tepla. 
Zákonnosť spracúvania osobných údajov 
Prevádzkovateľ KRASBYT, s.r.o. spracúva osobné údaje klientov v súlade so zákonom o ochrane osobných 
údajov na základe právneho základu nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov podľa uzatvorených zmlúv 
na základe osobitných predpisov v platnom znení:  
Nájomné zmluvy na byty - uzatvorené podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
Zmluvy o výkone správy na byty a zmluvy o výkone správy na nebytové priestory - uzatvorené podľa Zákona č. 
182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov - uzatvorené podľa zákona 116/1990 Zb.  o nájme a podnájme 
nebytových priestorov. 

d) Oprávnené záujmy 
Oprávnené záujmy Prevádzkovateľ KRASBYT, s.r.o.  voči svojim klientom neuplatňuje. 

e) Kategórie príjemcov 
Prevádzkovateľ KRASBYT, s.r.o. poskytuje údaje o klientoch iba zákonmi oprávnenému príjemcovi a slúžia 
výlučne iba na plnenie záväzkov z uzatvorených zmlúv. V rozsahu uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní 
poveruje prevádzkovateľ sprostredkovateľov niektorými spracovateľskými operáciami, najmä spracovanie 
ročných vyúčtovaní, poskytovanie právnych služieb. Základné osobné údaje, meno, priezvisko, adresa, 
telefónny kontakt sú poskytované aj osobám, ktoré vykonávajú údržbu bytov a priestorov. 

f) Prevádzkovateľ KRASBYT, s.r.o. nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje svojich klientov  do tretích krajín ani 
do medzinárodnej organizácie 

 Informácie podľa čl. 13, ods. 2 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. 

a) Doba uchovávania osobných údajov  obsiahnutých v v uvedených zmluvách je počas trvania zmluvného 
vzťahu a najviac jeden rok po ukončení spolupráce, pokiaľ nie sú predmetom archivácie. V takomto prípade sa 
osobné údaje uchovávajú po dobu archivácie. 

b) Dotknuté osoby – klienti majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných 
údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie 
osobných údajov, prenosnosť osobných údajov. 

c) Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať o čom boli poučení už pri udeľovaní súhlasu. 
d) Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. 
e) Poskytovanie údajov je povinné, klient má zákonnú povinnosť poskytnúť údaje. Neposkytnutie údajov by 

neumožnilo plnenie zmluvných záväzkov. 
f) Prevádzkovateľ KRASBYT, s.r.o. nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov klientov automatizované 

individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
 Informácie podľa čl. 13, ods. 3 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. 

 Prevádzkovateľ KRASBYT, s.r.o. spracúva osobné údaje klientov iba na účely, na ktoré boli získané 
a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely. 

 

Vyhlásenie.  

Prevádzkovateľ KRASBYT, s.r.o.  vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov plne 

dodržiava zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané 

bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva dotknutých fyzických osôb. 
 

Krásno nad Kysucou 25.5.2018                                          Peter Šulgan, riaditeľ a konateľ 


