
O C H R A N A  O S O B N Ý C H  Ú D A J O V  
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (nariadenie GDPR) a so 
zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto informujeme dotknuté osoby o spracúvaní 
ich osobných údajov za nasledovných podmienok:    
 
Prevádzkovateľ osobných údajov: 

DOP s.r.o, IČO 51757478 
so sídlom  Ľudovíta Fullu 9 
e-mail: info@drotarska.sk, tel.: +421 2 4463 6313 
 

A K É  I N F O R M Á C I E  Z H R O M A Ž Ď U J E M E  
 
Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom 
V súvislosti so zmluvným vzťahom resp. predzmluvným vzťahom pri predaji nehnuteľností v projekte 
„Drotárska“ sme oprávnení spracúvať predovšetkým nasledovné kategórie osobných údajov našich 
zmluvných partnerov, ktoré sú nevyhnutné na vyhotovenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve, rezervačnej zmluvy: 

• meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, dátum 
narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve, doklady totožnosti, 

• platobné údaje, ako údaje potrebné pre spracovanie platieb, predovšetkým čísla bankových 
účtov a ďalšie súvisiace účtovné informácie, 

• ďalšie informácie potrebné v rámci zmluvnej spolupráce resp. dobrovoľne poskytnuté zo 
strany zmluvného partnera, 

• osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov. 
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa nasledovných právnych základov: 

a) plnenie zmluvného vzťahu, ktorého je dotknutá osoba zmluvnou stranou alebo aby sa na 
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 
písm. b) nariadenia GDPR), alebo 

b) spracúvanie je nevyhnuté na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) 
nariadenia GDPR). 

 
Spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) 
Ešte pred zmluvným vzťahom Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vašim dobrovoľným 
súhlasom na marketingové účely našej spoločnosti, a to zasielaním newslettera, prostredníctvom 
ktorého Vás môžeme informovať o našich novinkách.  
Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom v 
newsletteri, alebo zaslaním e-mailu na info@drotarska.sk. 
 
Používanie našich webových stránok 
Pri používaní našich webových stránok môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré 
dobrovoľne poskytnete ako potencionálny záujemca o kúpu nehnuteľnosti v projekte „Drotárska“ 
napr. keď nás kontaktujete ohľadom vašich otázok, vrátane mena, priezviska, e-mailovej adresy, 
telefónneho čísla resp. iného dobrovoľne poskytnutého vášho osobného údaja. 



Cez služby tretích strán zaznamenávame názov domény a IP adresu počítača, požiadavku klienta 
(názov súboru a URL), http kód odpovedi a webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili. 
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zodpovedania Vašich otázok a splnenia Vašich konkrétnych 
požiadaviek, a to na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, nakoľko 
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie vašej požiadavky. 
 
Cookies 

Naša webová stránka používa súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá 
prehliadač vo Vašom počítači alebo mobilnom telefóne. Cookies umožňujú webstránke ukladať 
nastavenie. Cookies môžete chápať ako pamäť, ktorú poskytuje webstránka, takže kedykoľvek sa 
vrátite, tak Vás stránka rozpozná. 

Ako web stránka používa cookies? 

Návšteva stránky drotarska.sk môže generovať nasledujúce typy cookies: 

Analytické cookies 

Tieto cookies nám povedia, či už ste tieto stránky v minulosti navštívili alebo nie. 

Cookies tretích strán 

Niektoré stránky obsahujú odkazy na sociálne siete, na ktorých môžete zdieľať náš obsah s ostatnými 
užívateľmi. Ak kliknete na takýto odkaz, nasledujúce údaje môžu byť prenesené na stránky operátora: 
IP adresa, informácia o prehliadači a operačnom systéme, rozlíšenie obrazovky, nainštalované 
rozšírenia prehliadača ako Adobe Flash Player, pôvod návštevníka, ak nasledujú odkaz (referrer), URL 
aktuálnej stránky. 

Ako cookies vypnete? 

Vytváranie cookies môžete kedykoľvek zakázať. Môžete nastaviť Váš prehliadač tak, že tieto cookies 
sa nebudú ukladať, alebo sa vymažú po ukončení prehliadania internetu. Bežne je možné nastaviť 
prehliadač tak, aby neakceptoval tieto cookies alebo cookies zo špecifických webových stránok.  

  

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje: 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účel plnenia z uzatvorených zmlúv 
s používateľmi resp. v zmysle svojich zákonných práv a povinností. Na tieto účely je v rámci svojich 
zákonných povinností povinný poskytovať osobné údaje štátnym orgánom, správcovi dane, tretím 
osobám zabezpečujúcim vedenie účtovníctva, taktiež ide o príjemcov, s ktorými spolupracuje pri 
prevádzke podniku a výkone svojich práv, ako napr. advokáti, znalci, exekútori, orgány činné 
v trestnom konaní, súdy. 
Nie je úmyslom spracovávať tieto údaje mimo krajín EÚ. 
  
Bezpečnosť 
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, 
vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením  
alebo poškodením, a to pomocou technických a organizačných opatrení zabezpečených 
prevádzkovateľom.  
 
Doba uchovávania osobných údajov 
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania zmluvného 
vzťahu s dotknutou osobou. Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich je povinnosťou 



prevádzkovateľa uchovávať osobné údaje počas celého obdobia, ktoré je stanovené v príslušných 
právnych predpisoch. 
V ostatných prípadoch prevádzkovateľ vymaže osobné údaje bezodkladne po tom, čo prestane byť ich 
uchovávanie nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli získané alebo inak spracúvané, najneskôr však po 
uplynutí troch rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby resp. do odvolania 
poskytnutého súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov. 
 
Práva dotknutej osoby 
- právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom 
- právo na opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
- právo na prenosnosť svojich osobných údajov 
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
- právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov 
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov) 

Uvedené práva zakotvuje článok 15 až 21 nariadenia GDPR.  
 

Ak máte akékoľvek otázky a požiadavky, kontaktujte nás na info@drotarska.sk. 


