
Z]N,{LUVA O NAJME BYTU
č. ocÚ-732t2022-002

medzi

Pľenajímatel': obec Budmeľice
so sídlom: 900 86 Budmerice 534, Slovenská republika
lČo: 00304 697

zasttlpen* PhDr. Jozefom Savkuliakom, MBA, staľostom obce

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s

IBAN: SK34 7500 0000 0040 2907 3981

(ďalej len,trenajímate l"')

Nájomca: Alena Palaticlłĺĺ
bytom:
dáfum narodenia:
telefonicĘ kontakt:
e_mailoý kontakt:

Budmerice é.1242,900 86 Budmerice

Róbeľt Longauer
bytom:
dátum narodenia:
telefonicĘ kontakt:
e-mailoý kontakt:

Budmericę ě.1242,900 86 Budmerice

(ďalej len,ndjomca" a spolu s Prenajímatel'om d'alej len,,Zmluvné strany")

uzatvórajú v zmysle ust. s 685 a nasl' občianskeho zókonníką túto

nójomnú zmluyu
(ďalej len,,Zmluva")

čHnoľl.
Úěel a pľedmet nrĹjmu

(1) Prenajímateľ prenajímaNájomcovi predmet nájmu výlučne na úěely prechodného b;ývania pre neho

a príslušníkov jeho ľodiny.

(2) Prenajímatel' je výluěným vlastníkom nehnutel'nosti, zapísanej v katastri nehnute]hostí Slovenskej' ' 
repuuiiky na ňste vlastnígtva ě. 2506, ktoĘýje vedený okresným úľadom Pezinok, katastrálny odbor,

n ôk ese Pezinok, v obci Budmerice, katastrálne űzemie Budmerice ako:

- 2-izboiého nezaľiadeného bytu č. B2, nachádzajúceho sa na prízemí v býovom dome so

súpisným ěislom l24Ż.
- .pôluulustníckeho podielu na spoločných ěastiach a spoloěných zariadeĺiach bytového domu

aspoluvlastníckehó podielu napozemku parc. ě' Il30/25, zastavané plochy a nádvoria

o ýmere 486m2 .

(ďalej spolu len ,,Predmet nójmt').

a



tu(3) Predmetný byt pozostĺíva z dvoch (2) obytných miestností apríslušenstva býu, ktoré tvorí kuchyňa,

chodba, tĺp"íno, wc a spolo-ěné prióstory. Celková výmera podlahovej plochy bytu

spríslušenstvo. j. 47,60 nÝ. Súěasťôu prenájmu bytu je aj príslušenstvo, ktoré pozostiĺva

z pivniěnej kobky.
(a) Prenajímui"ľ to.'to Zmluvou prenecháva Nájomcovi za odplatu uvedenú v ěl. il tejto Zmluvy

Predňet nájmu spolu s jeho prłslušenstvom a vnútorným zariadenínr uvedeným v sírpise inventaru,

aby ho Nájomca uŹiva|po dohodnutu dobu.

čHnok II.
Doba nájmu

(1) Táto Zmluvasauzayárana dobu urěitú od 01.11.2022 đo31.10.Ż025, t. j. na dobu 3 roky'

(2) Po uplynutí doby nájmu má Nájomca právo na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy za
' ' 

p.eapoĹladu, że ňa3oň.u a osobyi ním Ęvajúce po celú dobu nájmu dodržali všetky podmienky

5tanóv"né vtejto žmluve o"o 
't 

uny Nájomcu nedošlo ku konaniu, ktoré by zaloźilo qýpovedný

dôvod podl'a uit. $ zl1 ods. l písm. c), d), f), alebo g) oběianskeho zákonníka.

(3) Prenajímatel'súhlasí, aby sa Nájomca a jeho rodinní príslušníci poěas trvania doby nájmu prihlásili
'' 

ktrvajému pobytu nu uär.r. piedmetľnájmu. Nájomcasazavdzuje,źe do pätnásť (15) dní po

skoněení nájmu sa odhlási z trvalého pobytu na príslušnom úrade.

(a) Po skoněení doby nájmu nemá Nájomca právo na bytovú nabĺadu.

čHnok III.
Nájomné a jeho splatnost'

(L) Zmluvné strany sa dohodli, že vyška nájomného jestanovená podl'a pl'atnýc! cenoých predpisov

ako splátka úvóru + l,5%o narona ĺłzĹy a opráv. M9sačl{ úhľada nájomného za Pľedmet nájmu

predstavuje sumu 143,69 EUR (slovom:jednostoštyridsaťtri eur a šesťdesiatdeväť centov).

(Ż) Zmluvné stľany sa dohodli, že Nájomca bude platiť Nájomné za uźivanie Pľedmetu nájmu

Pľenajímatelbvi mesačne vopred vždy najneskôr do l5. dňa toho ktorého mesiaca.

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že spolu s nájomn;ým bude Nájomca hradiť Prenajímatelbvi aj platby

zaslužby spojěné s užívaním pródmetu rl,ájrnu. Prenajímatel'bude poskytovať Nájomcovi dodávku

vody, kíolů mu bude mesačne fakturovať na zátklade skutoěnej spotreby. Dodávku atůlradu za

elektrickri energiu a plyn si zabezpečí Nájomca samostatne'

(a) Nájomca je povinný hradiť Prenajímateľovi aj platby za ďalšie služby súvisiace s užívaním
' ' p."d..tu 

-.'áj.u 
a io platbu za itoěné, stanovenú Uznesením obecného zasfupitel'stva obce

budmerice ipoplato*'za odvoz komunólneho odpadu zabezpeěený Prenajímatelbm vo ýške
podľa platného VZN obce Budmerice.

(5) Zmluvné stľany sa dohodli, že v prípade, že vznikne nedoplatok na platbách za slużby spojené

s užívaním Predmetu nájmu, je Nájbmca povinný tento nedoplatok bezodkladne ufuadiť. V prípade,

źe vznikaepreplatok je P."nä3ĺ.ui"ľ pov1nný tento preplatok bezodkladne Nájomcovi vrátiť.

strana I 2



I ł čHnoľIv.
PodmĺenĘ nájmu

pľenajaý Predmet nájmu uźivať riadnym spôsobom na dohodnuý úěel audržiavať
(1) Nájomcaje:

(a) povinný

(b)

(c)
(d)

(k)

(e)

(Đ

(e)

(h)

(Đ

0)

ho v riadnom stave,
povinný spolupracovať na upratovaní spoloěných priestorov bytového domu podl'a domového

poriadku alebo pokynov Pľenajímatel'a,
povinný n.p."k'oeíť poěet nahlásených osôb bývajúcich v býe poěas celej doby nájmu'

pouinný vyizĺvať vseiĘ právne pľostriedky na ochľanu Pľedmetu nájmu a dbať, aby nedošlo

k jeho poškodeniu alebo zniěeniu,
pőuinny Prenajímatelbvi umožniť kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy,

,ryLonáu-i" pőt'"bny.h opráv, ídrŹby a na poźiadanie Pĺenajímatel'a mu na tento úěel

umožniť rý,'top nu Predmet nĺi-u a poskytnúť mu potľebné doklady a vysvetlenia,'

povinný uzíväť predmet nájń v súíade śo všeobecnýmizźnaznými právnymi predpismi SR,

useobeórre zav:ĺunymi näĺiadeniami obce Budmerice, technicĘmi normami ako aj

hygienicĘmi, bezpeěnostnými a protipožiaľnymi pľedpismi, 
. .

päíinny bez'zbytoč,neľro óanađu píiomne oznĺámiť Prenajímateľovi akékol'vek poistné

udalosti vzniknuté na Predmete nájmu,
povinný zabezpeěiť drobné opľavy (urěené naľiadením vlády SR č,. 87111995 Z.z. v zneni

n".ko.śích pre_dpisov) abeźni úđržbu ako aj údržbu a opravy spôsobené neprimeraným

uźivanim piedmetu íe3.u na vlastné nákńdy. Väčšie 9pŤvy je povinný_vykonávať

Prenajímatäl'na vlastné nelĺuoy. Pokial'potľeba väěších opráv bola zapríěinenőNájomcom,

zabezpeéiich vykonanie Nájomca na vlaśtné naklady po dohode s Prenajímatelbm. Ak sa na

vykońaní op',áu Zlnlonné strany nedohodnú, má Pľenajímatel'právo ich vykonať sám na

náklady Nájomcu,
povinn1i o^ĺ^iť'pr"najímatelbvibezzbýoěného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať

irenajímatel'. Pľi porušení tejto povinnosti zodpovedá Nájomca za škody ým spôsobené.

Nájomca je povinn1i zĺźšať obmódzenia nájmu v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie opráv

aűdržby'
zodpovĹdny za všetky škody na Predmete nájmu, ako i majetku tľetích osôb, ktoré spôsobí

sárą alebďktoré spôsobia ôsoby, ktoré sa zdrżiavajű vpredmete nájmu sjeho súhlasom.

vseíky škody, za Řtoré zodpovědá Nájomca, odstráni na vlastné náklady bez zbýočného

odklaáu Nájómca, v opaěnom prípade má Prenajímateľ pľávo škody odstrániť a požadovať

od Nájomcu náhľadu.
povinny zachovať Predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, a to vrátane vybavenia

i'reamětu nájmu, priěom sa pľihliadne iba na bežné opotľebenie.

(2) Nájomca nesmie :

(a) chovať v býe domáce zvieratőbez súhlasu Prenajímatel'a,

(b) fajěiť v pľiestoľoch Predmetu nájmu,

i.' uLy11Loi'u"L spôsobom (hlukom, dymom, vibľáciami, prašnosťou, zneěisťovaním okolia

a pod.) rušiť ostatných nájomcov bytového do1ru,

(d) póužívať Predmet náj.u nu podnikanie, alebo umiestnenie sídla akejkolVek obchodnej

śpoloěnosti bez písomného súhlasu Prenaj ímateľa,

(e) vykonávať stavebné úpravy predmetu nájmu bez písomného súhlasu Prenajímateľą

if' póstupiť akékol'vek p'.ava-alebo povinnôsti ztejto Zm|uvy na tľetiu osobu bez písomného

súhlasu Pľenaj ímateľa,
(g) pľenąjaý predmet nájmu dať do prenájmu inému

(3) Prenajímatel'je :

(a) povinný oznćmiť Nájomcovi údaje o jemu znĺímych vecných bremenách alebo iných

obmedzeniach zať ažujtlcich pľedmet nájmu,

(b) povinný ornł^iťNájämcoví akúkolŤek zmenu vo vĺastníckych vďahoch k predmetu nájmu

najneskôr do 1 mesiaca od vykonanej zmeny,
(c) povinny obstaľať vykonanie űdržby aopravy Predmetu nájmu bez zbytoéného odkladu po

iom, ako ,u o i"h pot'"u" dozvedel. oprďvy, slavebné zmeny ala|ebo úpravy Predmetu nájmu
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vykonáva Prenajímatel'po dohode s Nájomcom na vhodnom spôsobe a čase vykonania prác.

T'oto neplatí prcprípaĘ ak má Prenajímatel'vykonať prźĺce, ktoré neznesú odklad.

čHnok v.
Zá.},ezpeka

(1) Nájomca zloŽi na úěet prenajímateľa sumu zodpovedajúcu 3-mesačnému nájomnému,

konkľétne sumu vo výšŕe 431,07 EUR, a to do 5 dní odo dňa nađobudnutia pľávnych

úěinkovej tejto zmluvy. Nájomca súhlasí s tym, Že predmetná suma služi ako záberyeka

na rihľađu na1omneľlô, n,íkludou za sbůby spojené s užívaním bytu, náhľadu škôd

spôsobených ńájomcom, zmluvných pokút urokov i poplatkov z omeškania z dlŽných súm.

Tĺíto ěiastka bude u prenajímateľa počas celej doby nájmu. Po ukoněení nájmu sa táto

ěiastka vráti nájomcovi poodpoěítaní jeho neuhľadených zźlvazkov voěi prenajímateľovi

najneskôr do 6 mesiacovpo skoněení nájmu.

(Ż) Zložená čiastka bude k diśpozícii prenajímateľovi a bude plniť úlohu zábezpeky pľe pľípad

vmiku zfüonom definovaných pohľadávok pľenajímateľa voěi nájomcovi z titulu

nájomného vďahu.
(3) Prí skoněení nájomného vďahubude prenajímateľ poviruý vrátiť zábezpekllnájomcovi v

plnej ýške, '.śp. 
zniženűo prípadné záväzky nájomcu ažv ěase,kedy bude byt vypľataný,

vytónane všetky opravy' ktoých potrebu zapričinilnájomca, vrátane vrátenia kľúěov od

bytu.
(1) AĹ nájomca zloźil uprenajímatel'a Íinaněnú zátbezpeku na základe doterajšej zmluvy o prenájme

bytu, zmluvné strany sa dohodli, že nĺárok nájomcu s vrátením tejto finančnej zźhezpeky podl'a

doterajšej nájomnej zmluvy sa zapoěítava v celom rozsahu s narokom prenajímatel'a požadovať

zttbezpeku na zźtklade bodu 1. tohto článku zmluvy. A teda nájomca nie je povinný zložiť novú

ýšku finaněnej zálbezpeĘ, ale na splnenie si svojej povinnosti uvedenej vbode l. tohto ělánku

zmluvy sa použije zźtbezpeka,ktorá bola zlożenánazáklade doterajšej zmluvy o prenájme bý, ak

neprišlo k zmene vyšky nájmu.

článok VI.
Sankcie

(2) v prípade omeškania s platbou Nájomného, s uloŽením ZábezpeĘ alebo jej doplatením,

päł (Đ dní od splatnosti, sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi poplatok z

ômeškania vo výške 0,O5 vo z dqžnej srrmy za každý deň omeškania.

(3) V prípade omeškania s vrátením ZábezpeĘ ako aj ďalších platieb s nájmom súvisiacich,

pał (s) anĺ od splatnosti, sa Prenajímateľ zaväzlĄe zap|atiť Nájomcovi poplatok

ż omeškania vo výške O,05 yo z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

čÉnok VII.
Poĺstenie Predmetu nájmu

(l) Prenajímatel'vyhlasuje, že na býový dom, v ktorom sa nachádza Predmet nájmu uzavrel poistnú

"mluiu 
voei výsšej m-oci (prírodn éŹivly a pohromy). Prenajímateľ sazav'ázuje poěas platnosti tejto

Zmluvy u\lĺádzať poistné za poistenie Predmetu nájmu v plnom rozsahu.

(2\ Poistenie býu, vecí azariadeĺia nachádzajűceho sa na Predmete nájmu patriace Nájomcovi

zabezpečuje Nájomca na vlastné náklady.
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čHnoľVIu.
Skončenĺe nájmu

(1) Nájom zaniká:
(a) uplynutím ěasu na ktoý bol dohodnuý,
o) písomnou dohodou Zmluvných stľán,
(c) písomnou výpoveďou Zm|uvy,
(d) písomn;ým odstupením od Zmluvy.

(2) Nájomca je opľávnený odstúpiť od Zmluvy kedykol'vek, ak sa stane Predmet nájmu bez toho, aby
' ' 

Nájomca porušil svoje povińnosti, nespôsobilým na dohodnuté uźívanie, alebo ak sli miestnosti

ob;ývané Náj omcom zdľaviu zźy adné.

(3) Prenajímatel' je oprávnený odstupiť od Zmluvy kedykoltek, ak Nájomca, napriek písomnému' ' 
upo"ó.neniu Pľenajímateľa,użívaPredmet nájmu takým spôsobom, že na Prędmete nájmu vznikét

znaěná škoda, alebo źe hĺozí' znaěná škoda.

(a) Nájomcaje opľávnený vypovedať Zmluvukedykol'vek bez uvedenia dôvodu.

(5) Prenajímatel' je oprávnený vypovedať Zmluvu kedykol'vek zdôvodov uvedených vust. $ 71l
občiánskeho zákonníka. Prenajímatel' je povinný dôvod ýpovede skutkovo vymedziť tak, aby ho

nebolo možné zameniť s iným dôvodom a tento nemôže dodatoěne meniť.

(6) Pľenajímatel'je oprávnený vypovedať Zmluvu kedykoltek, ajbezudania dôvodu.

(7) Výpovedná dobaje tri (3) mesiace azaćínaplynúť prvym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

v ktoľom bola Nájomcovi doručená.

(8) V prípade skončenia nájmu je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu spolu s jeho príslušenstvom' 
a vnutorn;ým vybavením Pľenajímatelbvi v stave, v akom ho prevzal, s pľihliadnutím na obvyklé
opotrebenie, pokial' sa s Prenajímatelbm nedohodne inak. Pľi skončení nájmu bude spísaná

zipisnicao odovzdaní Predmetu nájmu podpísaná oboma Zmluvnými stranami.

čHnoľD(
Doľučovanie písomností

(L) DoruěenÍm akýchkolVek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa

rozumie doručenię písomnosti doporučene poštou na adresu urěenú v záthlaví Ęto Zmluvy,
doručenie kuriérom alebo osobné doruěenie pľíslušnej Zmluvnej stľany.

(2) Zmluvné stľany sa dohodli, że za doruěenú písomnosť sa považuje tiež doporuěená zásielka, ktoru

si adľes áú newzdvihol na príslušnej pobočke pošty alebo iného oprávneného poskýovatelä
poštoých, zásielkoých alebo kuriérskych služieb ani pätnásty (15) deň po jej uložení, a to ýmto
dňom.

čHnokx.
Zá.ľ'eľeěné ustanovenia

(1) Zmluvné strany podpisom Zmtuvy ztroveň potvľdzujú, že sú oprávnené sjej predmetom

disponovať bez obmed zenia, prźtvny úkon je uľoben;ý v predpísanej forme, prejavy vôle sú

hodnoverné, dostatočne zrozumitel'né a ich zmluvnávolhosť nie je niěím obmedzená.
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(2) Zmeny alebo dodaĘ tejto Zmluvy je možné realizovať len na zźklĺde obojstranného písomného
' ' 

súhlasu Zmluvných strán, musia mať písomnú formu, musia bý očíslované'

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že pokial' qýslovne neuvádĄú v tejto Zmllve inak, budú sa na ňu

v zť ahovať všeóbecné predpisy Slovenského právneho poriadku.

(a) Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený so stavom Predmetu nájmu ku dňu podpisu tejto Zmluvy

a v tomto stave ho-pre6erá. Prenajímateľ vyhlasuje, że neuzavrel nájomnú zmluvu ýkajúca sa

Predmetu nájmu so žiadnym iným subjektom ako Nájomcom'

(5) Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých kaž:dá Zmluvnő strana obdrží jedno

vyhotovenie.

(6) Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo úěinné alebo neskôr stratia

platnosť alebo úěinnosť, nie je tym dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Ńamiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna

úprava, ktoĄ pokiaľ je to právne możné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ

priuzatváraníZm|lvy Zmlwné strany tuto otazku brali do úvahy.

(7) Táto Zmluvanadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými sffanami a úěinnosť dňom

nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Prenajímatelä.

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUIÚ,źe si Zmluvu preěítali, jej obsahu porozumeli anaznaktoho, že

obsah Zmluvy nebol dohodnuý v tiesni ani zanápadne nev'ýhodných podmienok a że zodpovedá ich

skutoěnej a slobodnej vôli,ju podpísali.

Neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy je poučenie pre Nójomcu-,,Základné otazlE v stłvislosti s

poslrytovaním vkicn osobni,ch údajov prevódzkovateľovi", pričom Nójomca svojim podpisom
-potvľdzuje, 

že poučenie prevzal v deňjej podpisu.

V Budmericiach, dňa 3 0, 11. 2022 V Budmericiach, dňa 3 0. 1 1" 2022

zaPrenajimateľa; za Nájomcu

PhDr. Jozef Savkuliak, MBA
starosta

Alena Palatická

beľt Longauer

ę"
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- základné otázky v súvislosti s poskytovantm vašĺch osobných údajov pĺevádzkovateľovi

Otáz'ka.
Aké eú identífikačné a kontaktné údaie prewádzkowateľa?
odpoweď: obec Budmerice, sÍdlorr suämeĺce 534, 9oo 8ó Budmerice' IČo: oo 3o4697. Kontakl]lé
údáje: e-mait: Podatglna@buĺíĺnerice.sk' tel.| +421' 9a7 287 437

2. otáz,kaz
Má preváa-kowateľ pre účel epracúvania
odpoweď: Nie, nerú. Prevádzkovateľ má
ustanoveného.

1.

ĺnojiclr oeobných údaiow evoiho záetuPcu?
sÍdlo na území Slovenskei republiky, ted'a zástluPcu nemá

3.

4.

otáz'kaz
Má prewádzkowateľ uĺčenú zodpowednú osobrr?
odptveď: Áno má' Pre účely rie-šenia otázok, Podnetov alebo akejkoľvek inej komunikácie, ktorá sa

tytä vasĺcľr osobných údajov Ínôžete kontaktovať Pľĺamo zodpowednú osobu pľeváđzkovateľa na
kontaktoch: e-rĺrail: ondrej.beracka@akfP.sk a tel.: o911 263 799

otázkaŻ
Aký je účel spľacúwanía mojíctr oeobných úđajov a právny zäklad totrto spracúwania?
ođpóveď: Va_še osobné údajě spracúvarne na účely:-uzaworenĺe nájomÍrej zmluvy v ľozsaľtu: ĺneno,
pľiázvisko, bydlisko, dátuń naiođenia, telefonícký konta'kt a e-mailový kontakt. Tento rozsah
äsobných ĺdájow je zachytený pri identiÍikácii dŤuhej zmluwnej strany pÍevádzkowatf.ľa, ktoľou je
Íyzĺcka osoba. Práwny'', żauäab''' Pte sPracovaníe je čI. 6 bo! 1. Pí:T. b) }iÍarÍadenie Errrópskeho
farhĺnentu a Rady ł' zo16. 1ezs "o 

ána 27. 4.2076 o ochrane Ęzických.osôb v súvislosti so spracovaníĺn
äsobnych údajow á o voľnom pohybe ýchto údajov a o zľušenÍ smernice 95/ 46/Es (dälej len ,,GDPR").

otáz,kaz
Aké sú opľárrnené záĺjtny prewádzkowateľa alebo tÍetei stÍaný ak ea osobné údaje spracúwaiú na
účel oprđrrnených záujĺnov preváá-kovateľa alebo tľetej stľany?
odpoieď: Vašó osobné úđajé sa rnôŽu spľacúvať na oprávnené záujnry prewádzk'ovateľa, al<o je

uplätlovanie náhrady škodý, uštých ptńení alebo iných plnení a pohľadávok, na ktoré vznikne
prewádzkowateľovi piávo pôčas trvania zmluvnéľro wzťa}Jrw alebo Po jeho skončenĺ.

otázkaz
Aké sú identífikačné údaie príjeĺncu alebo kat€góriÍ pľíjemcov, ktorýÍn ea ĺnoje osobné údaie
posĘrtu|ú?
öapó.r.á'' Preváđzkovateľ Vaše osobné údaje neposkytuie dälš'iernu prÍjemcovi, kategórii-PÍíierrrcov
atebo tretej osobe. Vaše osobné űdaje vyĺż(va na stanovený účel wýIučne Prevádzkovateľ. Výnimku
mÔže tvoríť plnenie zákonnej povínnoJti voči orgánorn werejnej moci, ako sú naprÍklad exekútoÍÍ, súđy,
polÍcia, etc'

5.

6.

7.

8.

9.

otázkaz
Zaa1lýóľaprevádzkowateľ prenášať moie osobné úđaie đo tľetej lcaiiny alebo do nedzináľodnej
otganizáeie?
oäpoweď: Irlie, Vaše osobné údaje nebudú Prenášané do tretej krajiny alebo rnedzinárođnej
o"gä'ri"á.i". Vaše osobné idaje využtwa wylucne prewádzkowateľ a to w rozsatrrr a stanowenom účele,
ako to plynie z odPovedÍ na otázkrr č. 4.

otáz,kaz
Ako dlho budú rnoie oeobné údaie uclrovávané u pľeváđzkovateľa?
odpoweď: Vaše osoĹné údaje buđé prewádzkovateÍ vywżĹvať na stanovený účel a v určenom ľozsahtr
do inoĺnentu zániku wzájomného zńluvného vzťahu a Po tomto čase počas lehoý určenej právnyrn
Pońađkom Sloverrskej républiky na archiváciu ýchto údajov alebo archiwáciu daných zm.ltlv, kđe sú
zachytené.

Otłizka:
Aké mfun ako dotknutá ogoba, teda osoba, ktorei osobné údaie 8a opÍacúvaiú základné práva?
odpoweď: Ako dotknutá osoba, ktorej osobné ]Úldlaje ptewádżkowateľ spracúva mÔžete kedykoľwek
tohio požiadať o PÍÍstup k Vašim osoĹnym údajom, bude Vám teda oznámené ako osobné údaje o Vás

"p.u"đ.r.rr.., ''. 
._Ly úcôl a na akorn práúnom základe. IrTa získanie ýchto inforrnácií môŽete wytlžiť

käntaktné údaje pľävádzkovateľa uvedené v odpovedi na otázku ě.7. Záĺoveň' rnáte Pľávo, aby Vaše
osobné r|daje bori wedené w správnom zlożerrĹ a aktuálne (právo na'oPľavu osobných úđajov). Tiež
Ítláte ako dótknutá osoba práwo na vymazanie svojich osobných údajow, ak zanikol pľe
ptevác.zkowateÍa zákor.ĺ:rÝ dÔvod na ich spracúvanie.

Máte taktieŽ právo na obmeđzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:
- budete nanůetať správnosť osobných údajov, a to Počas obdobia umoŽňujúceho pľewádzkowateľovi
overiť správnosť Vašich'osobných úđajow,
- spľacú'vaníe Vašich osobnych ĺdajovle nezákonné a namietate vyrĺrazanie osobnýcľr údajov a źiada
namiesto totro obmedzenie ich PolJżitia,
- prewáđzkow aleÍ uź nepotrebuie osobné údaje na účel spracúvania Vašich osobných údajow, ale
pôt'"bujete ich Vy osoba na uPlatÍrenie pľávneľro nátoku, alebo



- đotknutá osoba namieta spracúvanie osobných úđajov PodÍa ŁZZ-pt\s-L a to aż do oveÍenia' či

oprávnené dÔvody ." "đ".'" 
pi"vádzkovateŕa prewa-żuji nad oprávnenýĺni dôvodmi Vás, ako

đotknutei osoby.

Ako đotknutá osoba tÍtáte taktiež Právo namietať spracúvanie osobných Vašich.osobných_údajov' čo

znarlrená, že rnáte právo narnietať spracúvanie osoĹných údajov z. dÔvođu ýkajúceho sa Vašej

konkrétnej situácie -ytáia'..e Pođľa s rą ods. r Pĺs,ń. el aleĹ_o písm' o vrátane profilovania

zaloźeného na ýchtá ustanoveniäch. P.".rad]k6iät ľ ''""'"ie 
đäiej spracúvať V-as5 os9|tt! údaje' ak

nepreukáŽe ne*ryľrnutne oprávnené záu'j1ly na spracúvanic Vašich olobných úđajov' ktoré Prevažrrjú
nad Vašimi p"arr.^iä.Ĺo'łu1mamĺ,' ar.tó ao.'ôay na uplafnenie právnelro nároku' Máte taktiež

právo narnietaľ "p.".ä'".,ĺe 
ośobnych úđajow, ktoľé sa vás ýkajú, na účel priarneho marketingu

irátane proŕilova-nia v rozsahu, v akoĺn súvisí s priamyĺr marketingom'
Ak đotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údájov' na_účel Priameho marketingu,

prevádzkovat ľ đäĘ ;;;;.e'ĺd.;. ,r. účel-priámeho ńarketingl' ńesrnie sPÍacúvať' Dotknutá osoba

,oá právo namietať siracúvanie osobných ĺdajov, ktoré sa 1ej týkajtt, z dÔvodow ýkajúcich sa jej

konkrétnej sĺtuacĺe,ľrrl-J 

';Ę"á;', 

tĹď;e spracĺvanĺe osbĹńych-úđajov newyhnutĺré na plnenie

tllohy zđÔvodov '"i";.eľ'J "ď'jmu, 
ak 

_sa 
osobné úđaje sPra'cúvajú na vedecký účel, na účel

ľrĺstúickeľro wy"skumű alebo na štatistický účel podľa S 78 ođs' 8'

ođpľeváđzkovateľataktiežrnátepÍávozískaťVašeosobnéú<lajewštftrktúÍovanom,bežne
použÍvanoÍr a stroiovo čitateľnorrlforÍnáte a takto zÍskané osobné údaje rnÔžet€ p'renášať-k inérnu

pľeváđzkovateľovi. Vaše osobné údaje Vám sPrístuPníÍne vo forme, akej si požiadate, naičastejšie

il tabuľkovej štruktťrÍe vo formáte PDF'

Pre prÍpađy otázokalebo iných dopy_tov nad rámec uveđených otázok a odpowedí alebo uplatiĺowania

Vašich pravo spo;enycń s vásirrrĺ o"áo''y_ĺ údajm!, môžete nás kedykoľwek kontaktovať na našich

kontakäych ĺä":iocír, ktoré sú uwedené v odpoveđi pođ otázkou č. 1.

1o. otázka:
Môžeĺnevojsúhlaesoepracúvanĺĺnmojichosobnýclrúđa'iow,.kedykoľveko|yo|aĺ|.
ođpoveď: v tomto Prípađe sa spÍacúvanie Vašich ősobnycń úđajov_deje na záklađe titulu uvedeného

v čl. ó bod 1. PísÍn. đ1ćoľn, čo le spracúwanie nevyhnuňé na účely plnenia zmluvy, 'teda.iđe 
o

spracúvanie plnenĺm zĺ:üllvy, täe 1ä ieanou zo zrniĺvngcľr stÍán prewáđzkovateľ a Váš súhlas na

s_pracúvanie nie je potľebný a arri sa nezískava'

a7-. otáz,ka.
Môžetn v súwisloeti g ochranou mojich osobných úđajov_ podať podnet alebo náwr}r na príslušný
štátny or'án, ktorý by preweril zákonnosť p"ít'p. pr'evaäzkovaiteľa pri spracúwanÍ ĺnojich osobných

íĺd'aiow?

odpoweď: Áno, mÔžete pođať podnet_na začatie konania, ktoým sa pfeverÍ, či prišlo k porušeniu

Vašich práv pri 
"pr._..r.äoĺ 

v.sĺcľ. osobnýctr ťrđajov alebo či piĺslo' t Porušeniu zákona.(zäkon NR SR

č.1a/2o7a z. ".). 
N;;;h;ł;ä;; Áĺ:ráa.. o"'h"...,, osobńych údaJow, síđloĺn F{rarričná 72' azo 07

Bratislava,
e-mail: statny.đozor@r)đr'. gov'sk
telj 42L 02323'l' 3274.

a2. otáz,kł.
repogkytowanieosobnýchúđaioyvt9ľopÍíPade?á\9nno.ualebozmltrwnorrpožíadawkorr?Sorn
í'"í'.'ý ń"i. o"ot''đáao'e pJs\ý1ĺrĺ-o."Ŕe áĺ násleđky, ak ictr neposkýnem?
odpoveď: vami Poskytowané os'obné-ú-daje sú spľacúvané ako nevyhnutná súčasť plnenia zmluvy' kde

je prevádzkovateľ jeJírou zo zt1"'nýcľr śtran. ósobne údaje ste na tento účel povinný ako zrrluvná

strana poskyt úí b;;i;h pá"r.ym.tĺá a dä1šieho spracúvańia na určený účel pľeváđzkovateľ nevie

s va'''i.ryt 'oriť 
daný a pożadovang znl1rĺvĺý vzťal:.

13. ollázka:*' 
řyů];" alebo aplikuje preváđzkowateľ atĺtomatizované individuálne rozhođowanie vrátane

profilovania?
ođpoveď:Nie,tietoformyapostup.y.podľaS28zákona(zákonNRsRč.7a/2o7aZ'z.)
p'.iáđ"ko.r.teľ neuplati1uje a neaplikuje'

Prevzalz
Dňa: 3 0, 11, 2022

podpís dotknutej osoby


