
Pľenajímatel':

Nájomca:

zNílLI.JvA o NÁJME BYTU
č. ocÚ-6t7t2022-002

medzi

Obec Budmerice
so sídlom: 900 8ó Budmericę 534, Slovenská republika
lčo: 00304 697

zastupená: łhD..JozefomSavkuliakom,MBA'starostomobce
bankové spojenie: Ceskoslovenská obchodná banka, a.s

IBAN: SK34 7500 0000 0040 2907 3981

(ďalej |en,trenajímate l"')
a

Milada KľĺštoÍíková
dátum naľodenia:
býom:
telefonicĘý kontakt:
e-mailoý kontakt:

Budmerice ě. 595,900 86 Budmerice

ail.com

(d'alej |en,JÝlźjomca" a spolu s Prenajímatelbm ďalej len,,Zmluvné strany")

uzatvórajú v zmysle ust. $ 685 ą nasl. občiąnskeho zókonníka túto
nájomnúzmluvu

(d'alej len,,Z ml uv a' 
o)

článoľ I.
Úěel a pľedmet nájmu

(1) Prenajímateľ pľenajíma Nájomcovi pľedmet nájmu ýluěne na úěely prechodného bývania pre neho

a pľíslušníkov jeho rodiny.

(2) Pľenajímatel' je ýluěným vlastníkom nehnutelhosti, zapísanej v katastri nehnutelhostí Slovenskej' ' 
..puuliLy na liqte vlastníctvä č. 1,050, ktoýje vedený okresným úľadom Pezinok, katastrálny odbor,

v ókrese Pezinok, v obci Budmerice, katastrálne územie Budmerice ako:

_ 3-izbového nezaľiadeného bytu ě. 6,nachádzajúceho sa na 3. nadzemnom podlaži vbytovom
dome so súpisným ěíslom l124, postaveného na pozemku s parcelným ě.266/5,

- spoluvlastníckeho podielu na spoloěných častiach a spoloěných zańadeniach býového domu

aspoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. ě. 266/5, zastavané plochy a nádvoľia o qýmere

203 m2,

(d'alej spolu len ,,Predmet ndimu").

(3) Predmetný bý pozostźtvaztľoch (3) obytných miestností a príslušenstva bytu, ktoré tvorí kuchyňą

chodba, kĺpeĺ'ĺa, wc a spoloěné pľiestory. Celková ýmera podlahovej plochy bytu

s príslušenstvom je 79,58 m2.



'Ą
(4) Pľenajímatel'touto Zmluvou prenecháva Nájomcovi za odplatu uvedenú v ěl. il tejto Zmluvy

Predliet nájmu spolu s jeho prłslušenstvom a vnútorným zariadením uvedeným v súpise inventiáru'

aby ho Nájomca użivalpo dohodnutú dobu.

čHnok II.
Doba nájmu

(1) Táto Zmluva sauzatvárana dobu urěitu od 01.1l.20Ż2 do 31.10.2025,t. j. na dobu 3 roky.

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

predpoiiladu, že ňa3oń.u a osoby s ním bývajúce po celú dobu nájmu dodržali v.setky podmienky

stanóv"né v iejto žmluve 
" "o 

.t*y Nájomcu nedošlo ku konaniu, ktoré by za|oźilo ýpovedný
dôvod podlä u't. $ zt l ods. l písm. c), d), f), alebo g) občianskeho zákonníka.

(3) Pľenajímateľ súhlasí, aby sa Nájomca a jeho rodinĺí príslušníci poěas trvani1 doby nájmu prih|ásili
' ' 

k trvajému pobyu ,ru uár"r" p}edmetľ nájmu. Nájomca sa zav'dzlje, že do pätnásť (15) dní po

skoněení nájmu sa odhlási ztrvalého pobytu na príslušnom úrade.

(a) Po skoněení doby nájmu nemáNájomca právo na býovú náhradu.

článoIĺ uI.
Nájomné a jeho splatnost'

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného je stanovená podl'a platných cenoých predpisov

ako splátka rivóru + I,5oÄ naľoňo ĺarzĹy a opľáv' M9saěná úhrada nájomného za Predmet nájmu

predsiavuje sumu 1ó4,38 EUR (slovom: jednostošesťdesiatšýri eur a tridsaťosem centov).

(Ż) Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca bude platiť Nájomné za uźívanie Predmetu nájmu

Pľenajímatelbvi mesaěne vopred vždy najneskôr do 15. dňa toho ktorého mesiaca.

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

zaslužby spojěné s užívaním Prôdmetu ná3mu. Prenajímatel'bude poskytovať Nájomcovi dodávku

vody, kíorů mu bude mesaěne fakturovať na zźtklade skutoěnej spotreby. Dodávku attlraúl za

elektrickú energiu a plyn si zabezpeěíNájomca samostatne'

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

-nď.u 
a ĺo platbu ,^ 

'trčré, 
stanovenú Uznesením obecného zasfupiteľstva ob9e

budmerice ipoptatok'za úvoz komunólneho odpadu zabezpeéený Prenajímatelbm vo qýške

podl'a platného VZN obce Budmerice.

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, źe vznikse nedoplatok na platbách za sluźby spojené

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

że vzĺilĺ'ĺepľeplatok je 
-ľ."näiĺ.nui"ľ 

povinný tento preplatok bezodkladne Nájomcovi vrátiť'

článoľtv.
Zá.ň,ezpeka

(l) Nájom ca zlożína účet prenajímatel'a sumu zodpovedajúcu 3-mesaěnému nájomnému, konkétne

.uň'u no výške 4g3,l4ůun, u to do 31.01.2020. Nájomca srihlasí s tYm, že predmetná suma slúži

ako zźbezpeka na úhradu nájomného, nákladov za shlżby spojené s užívaním bYtu, náhradu škôd

sposobenych nájomcom, zmiuvných pokút úrokov i poplatkov z omeškania z dlžných súm. Táto
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1* I
čiastka bude u prenajímatel'a poěas celej doby nájmu. Po ukoněení nájmu sa táto ěiastka vráti

nájomcovi po óapooĺtuní jehó neuhradených záv'ázkov voěi pľenajímateľovi najneskôr do 6

mesiacov po skončení nájmu.

(2) Zložená čiastka bude k dispozícii prenajímatelbvi a bude plniť tllohuzźlbezpeky pre prípad

vzniku zákonom definovaných pohl'adávok prenajímatel'a voěi nájomcovi z titulu

nájomného vďahu.

(3) Pľi skoněení nájomného vďahlbude prenajímateľ povinný vrźúiť zé.ůlezpeku nájomcovi v
plnej vyške, ľešp. zníženú o prípadné zélvazky nájomcu až v ěase, kedy bude bý vyprataný,

vytónane všetĘ opravy' ktoných potrebu zapríěinil nájomca, vrátane vrátenia kl'úěov od

bytu.

Ak nájomca zloźi|uprenajímatelä Íinaněnú zźtbezpekunazái<lade doterajšej zmluvy o pľenájme býu,

zmluvné strany sa dohodli, źe nárok nájomcu s vrátením tejto finaněnej zźbezpeky podlb doterajšej

nájomnej zmluvy sa zapoěítava v celom ľozsahu s nĺĺľokom prenajímatel'a požadovať zźtbezpeku na

zék|ade bodu 1' tohto ělánku anluvy. Ateda nájomca nie je povinný zložiť novú qýšku finaněnej

zétbezpeky, ale na splnenie si svojej povinnosti uvedenej vbode 1. tohto článku zmluvy sa použije

zátbezpeka,ktorá bola zloźenánazátklade doterajšej zmluvy o prenájme byt, ak neprišlo k zmene vyšky

nájmu.

čÉnokV.
Sankcie

(2) V prípade omeškania s platbou Nájomného, s uložením Zátbezpeky alebo jej doplatením, päť (5)

dnł oä sphtnosti, sa Nájomca zaväzuje zap|atiť Pľenajímatelbvi poplatok z omeškania vo v'ýške

o,o5 oÁ z dltnej sumy za každý deň omeškania.

(3) V prípade omeškania s vrátením ZábezpeĘ ako aj ďalších platieb s nájmom súvisiacich, päť (5)

dni oá splatnosti, sa Pľenajím atel' zav'dzuje zaplatiť Nájomcovi poplatok z omeškania vo ýške 0,05

%o z dlżnej sumy za każdý deň omeškania'

článokVI.
PodmĺenĘ nájmu

(1) Nájomcaje:
(a) povinný prenajaty Pľedmet nájmu uźívať riadnym spôsobom na dohodnuý úěel a udrźiavať

ho v riadnom stave,
(b) povinný spolupľacovať na upratovaní spoloěných priestoľov bytového domu podl'a domového

poriadku alebo poĘnov Pľenajímatel'a,
povinný neprekroěiť poěet nahlásených osôb bývajúcich v bye poěas celej doby nájmu'

povinný vyuźívať všetĘ právne prostľiedky na ochranu Predmetu nájmu a dbať, aby nedošlo

k jeho poškodeniu alebo zniěeniu,
póvinný Pľenajímatelbvi umožniť kontľolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy,
vykoryívanie pótrebnych opráv, údržby a ĺa pożiadanie Prenajímateľa mu na tento úěel

umožniť vstup na Predmet nájmu a poskytnúť mu potrebné doklady a vysvetlenia,
povinný użíväť predmet nájmu v súlade so všeobecnýmizátvaznými právnymi pľedpismi SR,

ušeobeône záv'ilznými nariadeniami obce Budmerice, technicĘými normami ako aj

hygienicĘmi, bezpečnostnymi a protipožiamymi predpismi,
póři*ý bez zbytoěného odkladu písomne oznźmiť Prenajímatelbvi akékol'vek poistné

udalosti vzniknuté na Predmete nájmu,
povinný zabezpeěiť drobné opľavy (urěené nariadením vlády SR č,. 87ll995 Z.z. v zneni

nesko.śích pľeäpisov) abežĺltl ridržbu ako aj údržbu a opravy spôsobené nepľimeraným

užívaním piedmetu nájmu na vlastné náklady. Väěšie opravy je povinný 
'::,ľľľ:

(c)
(d)

(e)

(Đ

(e)

(h)



Prenajímatel'na vlastné náklady. Pokial'potreba väčších opráv bola zapriěinenőNájomcom,

zabeipeěiich vykonanie Nájomca na vlaśtné náklady po dohoc|e s Prenajímatelbm. Ak sa na

uyr.onunĺ opráv Zmluvné strany nedohodnú, má Prenajímateľ právo ich vykonať sám na

náklady Nájomcu,
poninny oinámiť'Prenajímateľovibezzbytoěného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať

brenajímatel'. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá Nájomca za škody tým spôsobené'

Ńeiomcu1e povinńy znźšať o-bmádzenia nájmu v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie opráv

aűdržby,

"oJpouĹány 
za všetky škody na Predmete nájmu, ako i majetku tretích osôb, ktoré spôsobí

sám, alebďktoľé spôsobia ósoby, ktoré sa zdrźiavajű vpredmete nájmu sjeho súhlasom.

Všetky škody, za Řtoré zodpovědá Nájomca, odstráni na vlastné náklady bez zbytoěného

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

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

bredmětu nájmu, priěom sa prihliadne iba na bežné opotrebenie.

(2) Nájomca nesmie :

(a) chovať v býe domáce zvieratábez súhlasu Prenajímatelä,
(b) fajěiť v priestoroch Predmetu nájmu,

i.' uŕy'toi'n"t spôsobom (hlukom, dymom, vibráciami, prašnosťou, zneěisťovaním okolia

a pod.) rušiť ostatných nájomcov bytového d9Tu'
(d) pőúivať Predmet náj.,i nu podnikanie, alebo umiestnenie sídla akejkolVek obchodnej

ipoloěnosti bez písomného súhlasu Prenajímatelb,
(e) vykonávať stavebné úpravy predmetu nájmu bez písomného súlrlasu Prenajímatel'a,

ió pästupiť akékol'vek piáva_a_lebo povinnosti ztejto Zmluvy na tretiu osobu bez písomného

súhlasu Prenaj ímatelh,
(g) prenajaý predmet nájmu dať do prenájmu inému

(3) Prenajímatel'je :

(a) -povinný 
oznźtmiť Nájomcovi údaje o jemu známych vecných bremenách alebo iných

obmedzenia ch zať ažujilcich predmet náj mu,

(b) povinný oznźmiť Nájómcoví akúkoltek zmenu vo vlastníckych vzt'ahoch k pľedmetu nájmu

najneskôr do 1 mesiaca od vykonanej zmeny,
(c) po'vinný obstarať vykonanie údržby a opravy Predmefu nájmu bez zbytoěného odkladu po

io11, 
"ko 

sa o ich pďt .b" dozvedel. opravy' stavebné zÍneny alalebo úpravy Predmetu nájmu

vykonáva Prenajímatel'po dohode s Nájomcom na vhodnom spôsobe a čase vykonania prác.

T'oto neplatí pre prípaĄ1 ak má Prenajímatel'vykonať práce, ktoré neznesú odklad.

(4) osobami, ktoré tvoria domácnosť Nájomcu, tedaużivajtlPredmet nájmu spolu s Nájomcom sťl:

l,^,

li( r\;\{
ę}

(Đ

c)

(k)

Meno a priezvisko:
Dátum naľodenia:
Býom:
Yďah k nájomcovi

Romana KľištoÍÍková

Budmerice 1724,900 86 Budmerice
dcéra

čÉnokVII.
Poistenĺe Predmetu nájmu

(l) Prenajímatel'vyhlasuje, že na bytový dom, v ktorom sanachádza Predmet nájmu uzavrel poistnú

zmluiu voči vyššej mäói orĺroan éźiv|y a pohromy). Prenajímateľ sazavđzuje poěas plaürosti tejto

Zmluvy uhĺädzať poistné za poistenie Predmetu nájmu v plnom rozsahu.

(2\ Poistenie bytu, vecí azaĺiadenia nachädzajirceho sa na Predmete nájmu patriace Nájomcovi

zabeąeěujeNájomca na vlastné náklaĄ.
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ď čkĺnokVI[.
Skončenie nĺíjmu

(1) Nájom zaniká;
(a) uplynutím času na ktoý bol dohodnuý,
(b) písomnou dohodou Zmluvných strĺíĺt,
(c) písomnou ýpoveďou Zmluvy,
(d) písomn;ým odstupenÍm od Zmluvy.

(2) Nájomca je opľávnený odsfupiť odZmluvy kedykol'vek, ak sa stane Pľedmet nájmu bez toho, aby
' ' 

Nájomcu pońsĺl svoje povińnosti, nespôsobilým na dohodnuté užívanie, alebo ak sú miestnosti

ob1ývané Nájomcom zdraviu zźx adĺé.

(3) Prenajímatel' je oprávnený odstupiť od Zmluvy kedykoltek, ak Nájomca, napľiek písomnému
' ' 

upo"ó-eniu ľľená3ímatel'á, užívaPredmet nájmu takým spôsobom, že na Predmete nájmu vznikźt

znaěná škoda, alebo żehľozí znaéná škoda.

(a) Nájomca je opľávnený vypovedať Zm|uvukedykoltek bez uvedenia dôvodu.

(5) Prenajímatel' je oprávnený vypovedať Zmluvu kedykolŤek zdôvodov uvedených vust' $ 71l
oběianskeho zákonníka' Prenajímatel'je povinný dôvod qýpovede skutkovo vymedziť tak, aĘ ho

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

(6) Prenajímatel' je opľávnený vypovedať Zmluvu kedykol'vek, ajbez udania dôvodu.

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

v ktorom bola Nájomcovi doruěená.

(8) V prípade skoněenia nájmu je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu spolu s jeho príslušenstvom
' ' 

a vnúiorným vybavením Prenajímatelbvi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé
opotľebeńie, pokial' sa s Prenajímateľom nedohodne inak. Pri skoněení nájmu bude spísaná

zipisnica o odbvzdaní Predmetu nájmu podpísaná oboma Zmluvnými stranami.

čÉnolł Ix.
Doľučovanie písomností

(1) Doruěením Ąýchkol'vek písomností na zźtkladetejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa

ľozumie doručenie písomnosti doporuěene poštou na adresu uľěenú v zélhlavi tejto Zmluvy,

doruěenie kuriérom alebo osobné doruěenie príslušnej Zmluvnej strany.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že za doruéenú písomnosť sa považuje tiež doporučená zásielka, ktoru

si adres źú nevyzdvihol na príslušnej poboěke pošĘ alebo iného oprávneného poskýovatel'a

poštoých, zásielkovych alebo kuriérsĘch služieb ani pätnásĘ (15) deň po jej uložení, ato ýmto
dňom.

člĺĺnok x.
Zá.ľerećné ustanovenĺa

(1) Zmluvné stľany podpisom Zm|uvy zźroveřl potvrdzujú, že sri oprávnené sjej predmetom

disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú

hodnoverné, dostatoěne zrozumitelhé a ich zmluvná volhosť nie je niěím obmedzená.
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(Ż) Zmeny alebo dodatky Ęto Zm|uvyje možné realizovať len na zátkJrade obojstranného písomného
' ' 

súhlasu Zmluvnýchsĺáň, musia mať písomnú foľmu, musia bý oěíslované'

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že pokial' výslovne neuvád"ajú v tejto Zmluve inak, budú sa na ňu

v ď ahovať všeobecné predpisy Slovenského právneho poriadku.

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

avtomto stave ho-preĚerá. Pľenajímateľ vyh|asuje, że neuzavrel nájomnú zmluvu ýkajúca sa

Predmefu nájmu so žiadnym iným subjektom ako Nájomcom'

(5) Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých každáL Zmluvĺá strana obdrží jedno

vyhotovenie.

(6) Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sěasti platné alebo úěinné alebo neskôr stľatia

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

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

úprava, ktoĄ pokial' je to právne moźné, sa ěo najviac pńbližuje mryslu a ričelu Zmhxy, pokiaľ

priuzatvfuaníZmluvy Zmluvné strany tuto otŁku bľali do úvahy.

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

nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Prenajímatelb.

ZT\fl.uVNÉ STRANY vYHLAsUIÚ,że si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli anazĺaktoho, že

obsah Zmluvy nebol dohodnuý v tiesni ani za nápadne neýhodných podmienok a že zodpovedá ich

skutoěnej a slobodnej vôli,ju podpísali.

Neoddeliteľnou príIohou tejto Zmhny je poučenie pre Nĺźjomcu-,,Zókladné otózlcy v slÍvislosti s

poskytovaním Vąšich osobnich tźdajov pľevádzkovateľovi", pričom Nĺźjomca svojim podpisom

potvrdzuje, že poučenie prevzal v deňjej podpisu'

V Budmericiach, dňa 3 0. 11, 2ü22 V Budmeńciach, dňa 3 0. 1 1, ?022

zaPrenajímateľa: zaNájomcu:

PhDr. Jozef Savkuliak, MBA
starosta obce

Milada Krištofíková

Ę.
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.zektailnéotázĘvsúvislostisposkytovanÍmVašichosobnýchúdajovprevádzkovateľovi

5.

6.

7.

8.

9.

otázkaz
Aké gú iđentiÍikačné a kontaktné údaje prewádzkowateľa?
odpoveď: obec Budmerice, sídlom Buämerice 534, goo 86 Budrreľice, IČo: oo 3o4 697' Kontaktné

ĺđá;e: e-maĺl: rrodatelna@bu4merice'sk' tel'| +427 977 zal 437

Otłizka:
úípre''aa'tovateľ pre účel spÍacúvaÍtía mojich osobnýclr údajow svojtro záetapca?
óáp'o.r"ĺ' Nĺe, nemá] PrevádzĹowateľ 1ná sídio na územi Slovenskei repubľky' teda zástupcu nemá

ustanoveného.

otá.zka:
Má preváđzkowateľ uÍčen(ĺ zođpowednú ogobrĺ?
oápt.reď: Áno má. ľ."-řcJýJ"ienia otázot, podnetow alebo akejkoľvek inej komun'ikácie' ktorá sa

,ýkäv"ši"h;""Ĺ.ý"ľ, ĺá.;"í môžete'kontakt&ať pľíamo zođpowednú osobu prewádzkovateľa na

ŕontaktoch; "-_aií' 
onđrei'beracka@akfP'sk a tel': o911 263799

otázkaz
ÁĹ7i" ĺta spľacúwania ĺnojích oeobnýctr 1u^d,aiow a práwny základ tolrto spracúwania?
oJ'pá.r"a'' Va'še osobné údajá spracúw.-'."_ '.. úćely: użaworenie nájomnej zmluvy v rozsahu: ĺneno'
oriezvisko, bvdlisko, aatum naiodenia, telefonický kontakt a e-mailový kontakt' Tento rozsah
5;;b.ŕň ááäj";í;-;;;iianý pri identifikacĺĺ đruhej zÍÍrluvnej'stÍany prevádzk'ovateľa' ktorou je

Ęzickáosoba. Právnyrr. żatĺáabo. Pľe sPľacovanĺe 1é cr. 6 bo_d Ĺ ľfT. tl lrTariadenie Euĺópskeho
y'aľl.*.r.ttr a Rady i.zolá/azg .o äĺu2i. +. zo1o obchĺane fyzicĹych.osôb w súvislosti so sPÍacovanÍÍn
osobných údajow u o *,o_ľr'ĺlĺ. pohybe týchto údaiow a o zruše-ní smernice 95/ 46/Es (đälej len "GDPR")'

otázkaz
Áka;a opľávnené zá'.ja.ly prevádzkowatelä alebo tÍetei 6traný ak sa oeobné údaie epracúwajú na

účel oprá__wnených záuiĺnóJprewáđzkowateľa alebo tľetei etrany?
óáp".].ĺ' Vašá osobné údajä sa môžu'sPracúvať na opľáwnené záujĺny pľevádzk-ovateľa, ako je

,rplätrĺo.r.r.ĺ" náhrady šk;ái, .'sly.ľ' ptńenÍ_ alebo iných ptnení_a pohľadávok, na ktoľé vznikne
pievádzkovateľovi piávo pócu" t'.r.',iu zmluvného vzťahtl alebo po jeho skončenÍ.

Otłĺzka:
Aké sú identifikačné údaje príjeĺncu alebo kategórií prÍiemcow, ktorýÍn ea ľnoje osobné údaje
poekytujú?
öáp;'uá', Prewádzkovateľ Vaše osobné údaje neposkytuje d'alš_íemu PÍÍjemcovĹ kategórii-PÍíiemcov
alebo tľetej osobe. Vaše osobné údaje využíwa naitanóveny účel výlučne prevádzk'o_vateľ' Výnirnku
môže tvoriť plnenie zákonnej po.'ĺrrrrośtĺ voči orgánoÍn veiejnej môci, ako sú naprÍklad exekútoľi' súdy'
polÍcia, etc.

otázkaz
żuÁ9sľupľewáđzkowateľ prenášať ĺnoje osobné údaie đo tretej krajiny alebo do rred'zináĺodnej
otgani,zácie?
o<l'poweď: Irĺie, Vaše osobné úđaje nebudú _Pr.enášané 

do tÍetei kľajiny alebo medzínáľodnej
otianizacĺe. Vaše osobnJ iaui" łyuzĺra vyíučne prevádzkováteľ a to v rozsalru a stanovenom účele'

akô to plynie z odpovedÍ na otázku č. 4.

otáz,kaz
Áto alno buđú rnoie ogobné úđaje uchowávané rr pľevádzkovateľa?
ôäp"'"ł, Vaše oso'bné;á;ř ilJä prevád'zkovateŕvyužĺvať na stanovený účel a v uľčenoĺn rozsahu

do momentu zániku vzájorrineho zńluvného vz(ah:'J. a Po toÍrto čase P-očas lehoý určenej pĺáwnyrr
poĺ.atoo, Slowerrskej "Jp.'ĹlĺLy 

na aľclrivácirr ýchto údajov alebo aĺcľtiváciu daných zĺnlítw' kde sú

zachytené'

otázkł.
Aké rnárr ako dotknutá osoba, teđa osoba, ktorej oeobné údaie sa'epracúwajú zäkladĺé pt-áwa?

odpoveď: Ako dotknutá osoba, ktoľej osobné idájeprewádzkowateľspracúva Ínôžete kedykoľvek
tohto PoŽiadaľ o prĺstup kVasĺ''' osoĹnym údajoń, Lu-đ: va1 teda oznáľnené ako osobné údaje o Vás

spracúvaĺne, na aký účel a na akom právnorr. "ákl.d.. 
Na zÍskanie ýchto infoľmáciĺ Ínôžete wyaźi(

kontaktÍré údaje pľevádzkovateľa uJedené v odp_ovedi na otázk1l č.7. Zátoveň nráte Právo' aby Vaše

o"oĹr.e ĺdaie boli vedené v správnorn zloźen1. äkt.'amu (PÍávo na oPravu osobných údajov)' Tiež
,,'áte ako dotknutá osoba Prá;o na vymazanie svojich osobných údajov, ak zaníkol pľe
prewádzkovatr*ľa zákonný dÔvod na Ích spracúvanie'

Máte taktiež ptávo na obmedzenie spracúwania Vašich osobných údajow' ak:

- budete namietať sPrávnosť osobných údajow, a to Počas obdbbĺa umožňujr'rceho prevádzkovateľowi

oweríť spľáwnosť Vaších osobných údajow,
- spracúwanie Vašich """Ĺiy.ŕĺa 

ajou'je nezákonné a naÍnietate vymazanie osobnýcľt údajov a žiadá

'.alĺ.iesto 
toho obrĺredzenie ich použÍtia,

_ pľevádzkowateľ už nepotrebuje osobné rírdaje'na účel spracúrzania Vaších osobnýcľr údajow' ale

pät".u.'j.t ich Vy osob; na uPĺaElenie právneho nároku' alebo

1.

2.

3.

4.



- đotknutá osoba nattrieta spracúvanie osobných údajov podÍa E 27 ods, 7' a to aż do overenia, či
oprávnené dÔvody na s6a;e prevádzkowateŕa prewažujú nad oprávnenými dôwođĺni Vás, ako
dotknutej osoby.

Ako dotknutá osoba máte taktiež Právo naľnietať sPÍacúvanie osobných vašich osobných úđajov, čo

zt:larl:rená, źe Írráte právo namietaťspracúvanie osobných údajow z dôvodu ýkajúceho sa Vašej
konkrétĺrej situáciđwykonávané Pođľa s ]9-9cs.-1-pÍsÍt"€) areb'9 Płm' fl vrátane proŕilowania_
za1oŽené6o na ýchtó ustanoveniäch. Prevádzkováteľ nesmie đälej spracúwať Vaše osobné úđaje, ak
nepreukáže .r".r-yhlrrrt''é oprávnené zá:uljÜ'ly na spÍacúvanie Vašich osobných Írdajov, _ktoré P:eważĺj{L
,,uä Vušir',i praíaĺni alebďzáujĺnaĺni, alebó dôvođy na uplatĺrenie právneľro nároku. Máte taktieŽ
právo namiétať spľacúvanie ośobných údajov, ktoré sa Vás ýkajú, na účel priameho marketing:u
irátane profilovanía v rozsahu, w akom súvisí s Priamym marketi-ngoĺn'
Ak dotkirutá osoba naĺrieta sPÍacúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
prevádzkovateľ däIej osobné_údaje na účel p_riarneho ĺnarketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba
ina pravo namietať spracúvanie oiobných údajov, ktoré sa jej ýkajú', z đÔvođow ýkajúcich sa jej

konirétnej situácie, đk."* prÍpadov, k-eď je spracúvanie osobných údajov newyhnu1ĺré na P'lnenie
úlohy z dówodov vere;nehđ zaiu;rnu, ak sa'osobné údaje spracúvajú na vedecký śčel, na účel
histoľického wýskumu alebo na štatistický účel pođľa s 78 ods' 8'

od prevádzkovateľa taktieŽ Ínáte právo získaťVaše osobné úđaje v štruktúrovanom, beŽne
po.r'Ží.r..'o* a stroiovo čitateľnom-formáte a takto zÍskané osobné úđaje ÍnÔžete prenášať k inérnu

irevádzkowateľoví. Vaše osobné údaje Várn sPrÍstuPnírne wo forme, akej si požiadate, naičasteišie
v tabuľkovej štruktr1re vo forrnáte PDF.

Pre prÍPađy otázok alebo inýctr doPytov nad rámec uveđených otázok a ođpovedí alebo rrplatrĺovania
vasĺcľr praío spojených s vásirnĺ o"óu..ymĺ údajmi, rnôžete nás kedykoľvek kontaktovať na našich
kontaktnych úđajoch, ktoré sú uveđené v odpoweđi pod otázkou č' 1'

1o. otázka:
Môžeĺn ewoj
odpoweď: V
v čl. 6 bod 1.
spracúwanie
spracúwanie

a7.. otázkaz
Môžeĺr w súwislosti g ochĺanou
štátny oÍgán' ktorý by preveril
údajov?

7.2.

13.

súľrlag so epľacúwaníĺn mojich osobných úidlaiov, kedykoľvek odwolať?
tomto prÍpáde sa spracúvanie Vašich osobných údajor' deje na zákl.ade titulu uwedeného
pĺsĺn. t; ćopn, čo je spracúvanie nevyhnutné na účely plne1ia zĺnluwy, teđa ide o
iL'e1ĺń ztnlĺwy, kde je jeđnou zo zrnlĺvných stľán pľevádzkovateľ a Váš súłrlas na
nie je potrebný a ani sa nezÍskava.

mojich osobných údaiow podať podnet alebo náwľh na príelušný
zákánnosť poetopu preváá_kowateľa pľi spracúvaní ĺnojích osobných

ođpoveď: Áno, rnôžete pođať podnet na začatie konania, ktorým sa PreverÍ, či prišlo k porušeniu
Vaš]ich práv pri spracúvání vašlich osobných údajov alebo či pĺišlo k Porušeniu zákolr.a (zákon NR sR
č.78/2078 z. z.). Ńavrh sa podáva na Úráđ na ochľanu osobných údajov, sÍđlom FĺÍaničná 72,82o 07

Bratislava,
e-mail: statny.dozor@PdP. gov.sk
tel.: 427 o2323't 3274.

otáz,kaz
Je poskytovanie oeobnýctr údajov vtoÍnto_pÍípađe zákonnou alebo zrnluwnou požiadavkorr? Soĺn

i"i'ĺ'.''ý moje osobné ŕraa;e postytnúť a aké sú následky, ak ich neposĘrtnem?
öáp"'éĺ' Vämi poskyto.'ánđosobne údaje sú spracúvané ako nevyhnutÍrá súčasť plnenia zrnluvy, kde
je prewádzkovate_ľ ;ednou zo zĺlluwĺých strán._osobné údaje ste na tento účel povinný ako zÍrluvná
'st'"na posty61ĺúť,bez ich poskytnutiä a dälšieho spracúvania na určený účel preváđzkowateľ nevie
s Vamivytvoriť daný a požadovaný zÍnlĺvĺrÝ vzťah'

otáz,kaz
Yyuźhvaalebo aplikuje prewádzkowateľ autoľnatizowanlé inđiwiduálne rozhođowanie vrátane
piofilowania?
ôđporreď' NIie, tieto formy a PostuPy pođľa S 28 zákona (zákon I{R SR č.7a/2o7a Z. z.)
prevádzkovateľ neuplatťĺuje a neaplikuje.

Ptewzal:
Dňa: 3 0. 11, 202?

podpis dotknutej osoby


