Oznámenie o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Vám poskytujeme nasledovné informácie o spracúvaní osobných
údajov:
1. Kto je prevádzkovateľom?
Prevádzkovateľom osobných údajov je Spolok bývalých urbalialistov Podhradie, pozemkové
spoločenstvo, so sídlom Slatinská 130/12, 038 52 Podhradie, IČO: 1706698, zapísané v Registri
pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Martin – pozemkový a lesný odbor .... Kontaktné
údaje pozemkového spoločenstva uvedené v tomto bode sú zároveň kontaktnými údajmi
zodpovednej osoby.
2. Ako a na aký účel získavame a spracúvame Vaše osobné údaje
Účelom získavania osobných údajov podielnikov pozemkového spoločenstva (ďalej len „dotknuté
osoby“) je výkon práv a povinností pri obhospodarovaní spoločnej nehnuteľnosti. Právnym
základom spracúvania osobných údajov je najmä platný zákon o pozemkových spoločenstvách,
iné právne predpisy alebo súhlas dotknutej osoby. Povinnosť poskytnúť a aktualizovať osobné
údaje pri nadobudnutí podielov na spoločnej nehnuteľnosti vyplýva pre podielnikov zo zákona
o pozemkových spoločenstvách.
Osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely nespracovávame.
Osobné údaje potrebné na výkon práv a povinností podielnikov spoločenstva získavame priamo
od dotknutých osôb a z katastra nehnuteľností.
3. Aké osobné údaje spracúvame?
Na základe zákona o pozemkových spoločenstvách spracúvane nasledovné osobné údaje – meno
a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, počet podielov podľa jednotlivých listov
vlastníctva, na ktorých je zapísaná spoločná nehnuteľnosť, právny dôvod nadobudnutia podielov
a právneho predchodcu.
Osobitnou kategóriou sú osobné údaje poskytnuté dobrovoľne za účelom komunikácie a to sú
telefónne číslo, e-mailová adresa a číslo účtu.
4. Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Zoznam podielnikov na vyžiadanie poskytujeme v zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách
len oprávneným orgánom verejnej správy.
Kontaktné údaje získané na báze dobrovoľnosti tretím osobám neposkytujeme.
5. Aké sú Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom?
Dotknutá osoba má právo na prístup k jej osobným údajom, požadovať výpis jej osobných údajov,
môže požadovať opravu a aktualizáciu osobných údajov, prípadne vymazanie osobných údajov.
Dotknutá osoba má aj právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru –
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
6. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje
Zoznamy podielnikov archivujeme v zmysle platných predpisov. Kontaktné údaje (číslo telefónu,
e-mail, číslo účtu) vymažeme najneskôr do 7 dní od podania žiadosti na vymazanie.

