
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

pre vlastníkov, spolubývajúce osoby, nájomcov a ostatné dotknuté osoby 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov, ktorým  sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Enerbyt s.r.o., Lipová 1/939 943 01 Štúrovo, IČO: 36753491, www.enerbyt.sk. 

Prečo budeme o Vás osobné údaje spracúvať ? 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom správy bytových a nebytových priestorov. Aby sme dosiahli 
vytýčený účel spracúvania, s Vašimi osobnými údajmi budeme vykonávať napríklad tieto spracovateľské 
činnosti: 

❏ Registrácia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 
❏ Prehlásenia pri predaji bytu. 
❏ Príprava materiálov z dôvodu vymáhania pohľadávok. 
❏ Príprava financovania obnovy a rekonštrukčných prác na obytnom dome (úvery, dotácie, stav. 

sporenia). 
❏ Prijímanie a riešenie sťažností dotknutých osôb. 
❏ Plnenie úloh správcu. 
❏ Vyhotovovanie potvrdení pri predaji bytu. 
❏ Vybavovanie poistných udalostí. 

 
Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c), ktorým je napríklad zákon 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Bez toho, aby sme Vaše osobné údaje 
spracúvali si nemôžeme plniť povinnosti, ktoré nám ukladá osobitný zákon. 
 

Komu poskytneme Vaše osobné údaje 

S ohľadom na zásadu zákonnosti môžu byť z dôvodu zabezpečenia  správy bytových a nebytových priestorov 
Vaše osobné údaje poskytnuté príjemcom, ktorými sú:  

❏ katastrálny úrad, 
❏ organizácia zabezpečujúca zálohovanie osobných údajov v softvérovej aplikácii DOMUS (ANASOFT 

APR spol. s r.o.) 
❏ notársky úrad, 
❏ banky, 
❏ dražobník (v súlade s osobitným zákonom), 
❏ organizácia zabezpečujúca rozpočet nákladov za dodávku tepla (TECHEM spol. s r.o.), 
❏ právnik spoločnosti Enerbyt s.r.o. 
❏ členovia dozornej rady.  

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín 

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme Vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to 
znamená mimo EÚ alebo EHP). 

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať? 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať  po dobu stanovenú zákonom č. 182/1993  Z. Z. O vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, t.j.  a po skončení do uplynutia premlčacej doby na 
uplatnenie práv zo zmluvy o výkone správy a v súlade s dobou nutnej lehoty uloženia so zákonom č. 395/2002 
Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Po ich 
uplynutí vyhotovený záznam bezpečne zlikvidujeme. 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? 

Ako dotknutá osoba máte tieto práva: 
❏ vyžadovať prístup k vašim osobným údajom, 
❏ vyžadovať opravu vašich osobných údajov,  
❏ vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov, 



❏ vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. 
 
Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný 
orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo  
alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby 

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Aj preto sme poverili výkonom dohľadu nad spracúvaním osobných 
údajov zodpovednú osobu, ktorú môžete kedykoľvek kontaktovať:  

❏ písomne na adrese  Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 01 Štúrovo alebo 
❏ elektronicky na emailovú adresu sekretariat@enerbyt.sk… 

 


