Udeľujem súhlas spoločnosti XPERIA, s. r. o., IČO: 45 426 198, so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 63485/B (ďalej len
"Spoločnosť") , so spracovaním osobných údajov podľa podmienok uvedených nižšie. Osobné údaje
sú spracovávané v rozsahu registračného formulára na internetovej stránke Spoločnosti
rezidenciajanosikova.sk (ďalej len "Portál").
Rozsah spracúvaných osobných údajov:
meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailový kontakt (ďalej len "Osobné údaje").
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom na spracovanie Osobných údajov je tento súhlas.
Účel spracúvania osobných údajov:
Na základe tohto súhlasu je Spoločnosť oprávnená spracovávať Osobné údaje pri výkone činnosti:
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť) v prospech spoločnosti
Malý Dunaj, s. r. o., IČO: 35 748 702, so sídlom Nobelova 16, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové
Mesto, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 17536/B
(ďalej len „Malý Dunaj“).
Prístup k osobným údajom:
K Osobným údajom nebude mať bez môjho dodatočného súhlasu či zákonnej povinnosti prístup
tretia osoba odlišná od Spoločnosti, ibaže sa jedná o subjekt, ktorý má sídlo v rámci a Európskej únie
a ktorý spolupracuje so Spoločnosťou v súvislosti s predmetom činnosti opísaným vyššie, tzn.:
§ Malý Dunaj ako vlastník nehnuteľností ponúkaných na Portáli, resp. iná osoba zastupujúca či
spolupracujúca so spoločnosťou Malý Dunaj v súvislosti s predajom a prenájmom nehnuteľností;
§ advokát/advokátska kancelária spolupracujúca so Spoločnosťou v súvislosti s predmetom činnosti
opísaným vyššie, resp. spolupracujúca so spoločnosťou Malý Dunaj ako vlastníkom ponúkanej
nehnuteľnosti, resp. s inou osobou zastupujúcou či spolupracujúcou so spoločnosťou Malý Dunaj
ako vlastníkom ponúkanej nehnuteľnosti v súvislosti s jej predajom;
§ iné subjekty, spolupracujúce so Spoločnosťou v súvislosti s predmetom jej činnosti, alebo so
spoločnosťou Malý Dunaj pri predaji a prenájme nehnuteľností, ktoré poskytujú vhodné záruky a
ktorých forma spracúvania osobných údajov spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov
spôsobom zaisťujúcim primeranú ochranu mojich práv.
Spôsob spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje budú spracúvané automatizovane – prostredníctvom počítačov a počítačových
programov, prípadne v písomnej forme.
Doba spracovania osobných údajov:
Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, najdlhšie však do doby odvolania tohto súhlasu a po dobu
nevyhnutne nutnú po jeho odvolaní, ktoré som oprávnený urobiť kedykoľvek. Odvolaním súhlasu nie
je dotknutá zákonnosť spracovania Osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred
jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré
Spoločnosť vykonáva na základe iného právneho základu, ako je tento súhlas (tzn. predovšetkým ak
je spracovanie Osobných údajov nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov
uvedených v platných právnych predpisoch).

Práva dotknutej osoby:
Ako dotknutá osoba mám predovšetkým právo na:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

potvrdenie, či sa jej Osobné údaje spracúvajú;
informácie o spracúvaní Osobných údajov;
informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal Osobné údaje;
zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
prístup k Osobným údajom;
opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov;
likvidáciu Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
likvidáciu Osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona;
blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu;
vznesenie námietky proti spracovaniu Osobných údajov;
prenositeľnosť Osobných údajov;
súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžem odvolať odoslaním e-mailu na e-mailovú
adresu: predaj@rezidenciajanosikova.sk

Ako dotknutá osoba prehlasujem, že som si vedomý, že všetky Osobné údaje sú presné, pravdivé
a poskytované dobrovoľne.

