
Informácia o spracúvaní osobných údajov 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016          

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov           

a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že aby mohlo dôjsť             

k uzatvoreniu Zmluvy bude prevádzkovateľ od Vás požadovať a spracúvať Vaše osobné údaje            

v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, tel. číslo. 

 

Prevádzkovateľ:  

DOMPROJEKT, s.r.o. 

AD-PROJECTION, s.r.o. 

Benclean, s.r.o. 

AD-PROJEKT, s.r.o. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: projekty@domprojekt.sk, 0918 555 336 

Účel spracúvania: informácie sú potrebné pre spracovanie projektovej dokumentácie 

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu            

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných            

údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,            

ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby              

vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.  

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov: zamestnanci, externí projektanti 

Doba uchovávania: 5 rokov 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich        

neposkytnutia: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná aby mohlo           

dôjsť k uzatvoreniu zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť         

k uzatvoreniu zmluvy a teda ani poskytnutiu služby.  

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:         

Nevykonáva sa 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa 

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo            

na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu,           

ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo na prenosnosť            

osobných údajov.  

Dotknutá osoba prehlasuje, že bola poučená o svojich právach a s týmito oboznámená          

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

mailto:projekty@domprojekt.sk


o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov           

a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

Áno  

Nie 

........................................ 

podpis 


