
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
pre účely elektronickej komunikácie 

IČO: 36 171 778 Zapísaná v Obchodnom registri OS KE I. tel: 055 7297671, 7297672 

IČ DPH: SK 202 005 6170  odd. Sro vo vložke 9180/V  e-mail: bytex@iol.sk 

Meno a priezvisko: ......................................................................  

Adresa: .......................................................................................................,  číslo bytu: ............  / poschodie: ............. 

Tel. číslo: ....................................................., emailová adresa: ..................................................................................... 

ako Vlastník bytu alebo nebytového priestoru, týmto ako dotknutá osoba v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 

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

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov)  

dávam svoj súhlas 

spoločnosti Bytex Slovensko s.r.o., so sídlom na Čárskeho 7, Košice, IČO 36171778, týmto ako správca, na 

spracovanie osobných údajov, v súvislosti so zabezpečením vzájomnej komunikácie medzi vlastníkom/vlastníkmi 

bytu a správcom na zasielanie všetkých písomností týkajúcich sa správy bytového domu na mnou uvedenú 

emailovú adresu. 

Povinnosť správcu doručiť písomnosti sa považuje za splnenú, ak je zrealizovaná zaslaním na vlastníkom 

uvedenú emailovú adresu, ktorého prílohou bude zasielaná písomnosť v prípade doručovania nasledovných 

písomností napr.:  
a) zmluvy o výkone správy alebo jej akéhokoľvek dodatku,  
b) zálohového predpisu za byt  
c) vyúčtovania služieb spojených s bývaním,  
d) správy o činnosti správcu a predloženie plánu opráv na nasledujúci kalendárny rok podľa ust. § 8a ods. 

2 a § 8b ods. 1 písm. g) zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v 
aktuálnom znení 

e) oznámenia o mieste, termíne a programe schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov  
f) oznámenia o mieste, termíne a otázkach písomného hlasovania v bytovom dome  
g) iné  

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným 

prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie počas trvania vlastníckeho/nájomného vzťahu resp. 7 dní od 

odvolania súhlasu. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej 

spracúvané v žiadnej databáze. Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: 
 moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom 
 moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a 

nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 
 ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma 

týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti 
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 

 v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad 
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 
 beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.  

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem 

ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:  
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu bytex@iol.sk  
b) telefonicky 055 / 729 76 71,  729 76 72  
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa poštou s uvedením textu: 

 „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.  

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

V Košiciach, dňa ........................................... ................................................... 
 podpis dotknutej osoby 

 meno a priezvisko* 

 tel. číslo* 

 emailovú adresu* 
*    hodiacie sa zaškrtnite 

 

 Súhlasím*  Nesúhlasím* 

mailto:bytex@iol.sk
tel:+421557297671
tel:+421557297672

