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Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Kto spracúva Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Investuj do realít s. r. o. , so sídlom Starohorská 7, Skalica 90901, IČO: 47 
435 305, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, Vložka č.:33380/T 
(ďalej aj ako „prevádzkovateľ“). 

Uplatňovanie legislatívnych nariadení v oblasti ochrany osobných údajov prevádzkovateľa vykonáva vedenie 
spoločnosti prevádzkovateľa; adresa na doručovanie písomností je totožná s adresou prevádzky spoločnosti, 
elektronická adresa je info@investujdorealit.sk.  

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú 
spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.   

 

Akým právami disponujete v postavení dotknutej osoby? 

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi: 

1) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo 
získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení. 

2) Právo na to, aby prevádzkovateľ opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje. 
3) Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa 

získavali alebo inak spracúvali. 
4) Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak: 

a. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti, 
b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada 

namiesto toho obmedzenie ich použitia, 
c. prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba 

na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. 
5) Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto 

údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. 
6) Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov prevádzkovateľom. 
7) Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných 

údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných 
údajov. 

8) Právo namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo 
významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania 
osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa  o preskúmanie vydaného rozhodnutia 
metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť 
a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci prevádzkovateľa. O 
spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľa informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní od 
prijatia žiadosti. 

9) Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov. 
10) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého 

zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných 
zdrojov. 

11) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný 
zástupca. 

12) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, 
môže uplatniť osoba blízka. 
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13) Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo: 
a. písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na elektronickej adrese info@investujdorealit.sk, 
b. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a 

kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je 
prevádzkovateľ  povinný odovzdať dotknutej osobe. 

Vyššie uvedené práva, vrátane práva na výmaz, môžu byť obmedzené jedným alebo viacerými zákonmi, ktorý 
prevádzkovateľovi ukladá povinnosť konkrétne osobné údaje spracovávať a uchovávať po určitú minimálnu dobu. 

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou/zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá 
osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy 
môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu. 

  

Bude prevádzkovateľ používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie? 

 Nie. 

  

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa kategórie dotknutých osôb 

▪ Záujemcovia o predaj, prenájom, kúpu nehnuteľností 

 Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vašej ponuky alebo 
dopytu, týkajúcich sa predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. Právnym základom spracúvania Vašich 
osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe 
vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Rozsah osobných údajov, ktoré budeme o Vás spracúvať, záleží od 
skutočnosti, či sa rozhodnete využiť naše služby pre sprostredkovanie predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. 
V prípade, ak sa rozhodnete využiť naše služby v oblasti sprostredkovania predaja alebo prenájmu Vašej 
nehnuteľnosti, budeme o Vás spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, informácie 
o nehnuteľnosti (typ, cena, popis), región, mesto, PSČ, ulica, informácie o vlastníctve. V prípade, ak máte záujem 
o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti a rozhodnete sa využiť naše služby, budeme o Vás spracúvať osobné 
údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, informácie o kúpe/prenájme nehnuteľnosti, preferovaná adresa 
nehnuteľnosti, typ nehnuteľnosti, osobné údaje uvedené v dopyte. V našom informačnom systéme budú Vaše osobné 
údaje budú spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola ponuka alebo dopyt 
doručená. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu 
s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ 
spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky, spolupracujúci partner predaja. 

▪ Záujemcovia o obhliadku a bližšie poskytnutie informácií týkajúcich sa nehnuteľnosti a súvisiacich 
informácií 

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vášho dopytu, 
týkajúceho sa uskutočnenia obhliadky alebo poskytnutia bližších informácií o nehnuteľnosti prípadne iných súvisiacich 
informácií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, 
že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy (predzmluvný vzťah). 
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, osobné údaje uvedené 
v dopytovej otázke, informácie o obhliadke. V našom informačnom systéme budú Vaše osobné údaje spracúvané po 
dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené 
osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť 
osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky, spolupracujúci 
partner predaja. 

▪ Klienti  
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 Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom evidencie zrealizovaných obchodov týkajúcich sa sprostredkovania 
predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľností, ako aj za účelom správy a uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich zo 
zmlúv. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená , že 
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je 
evidencia obchodov a ochrana obchodnej značky Investuj do realít. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných 
údajov sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, 
proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Vaše osobné údaje budeme 
spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, titul, tel. číslo, e-mail, informácie o nehnuteľnosti (typ nehnuteľnosti, typ 
ponuky, vlastníctvo, región, mesto, PSČ, ulica, popis nehnuteľnosti, informácie o cene nehnuteľnosti, fotografie 
prípadne videozáznam), osobné údaje nachádzajúce sa v zmluvnej dokumentácií týkajúcej sa sprostredkovania 
predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti v súlade so zásadou minimalizácie. Vaše osobné údaje budú 
spracúvané po dobu 10 rokov od zrealizovania obchodu týkajúceho sa sprostredkovania predaja, prenájmu alebo 
kúpy nehnuteľnosti. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s 
prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ 
spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu interného systému, spolupracujúci partner predaja.  

▪ Dodávatelia 

 Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom správy zmluvných vzťahov, uplatnenia právnych nárokov 
vyplývajúcich zo zmlúv, internej evidencie, ako aj za účelom plnenia daňových povinností. Právnym základom 
spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú 
spracúvané na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ako dotknutá osoba a na základe čl. 6 ods. 1 
písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. 
Hlavným oprávneným záujmom je interná evidencia. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov sme 
vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj 
aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných 
údajov je aj čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia 
našich zákonných (daňových) povinností. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. 
číslo, e-mail, titul resp. osobné údaje uvedené v dodávateľských zmluvách v súlade so zásadou minimalizácie. Vaše 
osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Príjemcom Vašich osobných 
údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ 
povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu interného 
systému, sprostredkovateľ zabezpečujúci plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa. 

  

Prenos osobných údajov. 

Prevádzkovateľ predpokladá, že neuskutoční prenos osobných údajov mimo krajín Európskej únie a príjemcom 
uvedeným v bode F týchto informácií. Prevádzkovateľ neuskutoční prenos osobných údajov do tretích krajín. 

 


