
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., IČO: 46 141 341, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B  

Telefón:  02/21 025 470 
 

v zmysle ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. a/ a nadväzujúcich ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EU) 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, ďalej len „Nariadenie“ 

 

1. Súhlas 

a. Svojím vyhlásením alebo jednoznačným aktívnym potvrdzujúcim úkonom (slobodne daným, konkrétnym, 

informovaným a jednoznačným prejavom vôle) na tomto Súhlase so spracovaním osobných údajov (ďalej len 

„Súhlas“) čestne vyhlasujem, že v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia  dobrovoľne a slobodne 

dávam, ako dotknutá osoba, súhlas obchodnej spoločnosti AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., IČO: 46 141 341, so 

sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 

Sro, vložka č.: 72494/B (ďalej len „AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ“ alebo „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi 

informačného systému, v ktorom sú s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracovania 

spracúvané údaje fyzických osôb. Tento súhlas udeľujem na účely spracúvania, nakladania, udržiavania  a 

využívania svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, emailová adresa a telefón a to na obdobie 5 

rokov od udelenia tohto súhlasu. 

 

b. Účelom spracovania osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je marketing Prevádzkovateľa, ktorý zahŕňa 

pravidelné zasielanie ponúk Prevádzkovateľa súvisiacich s dražbami a predajom nehnuteľností. Dotknutá osoba je 

uzrozumená s tým, že ponuky podľa predchádzajúcej vety môžu mať charakter marketingu a zasielanie týchto ponúk 

neodmieta. 

 

c. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas s ich spracovaním v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 

písm. a/ Nariadenia.  

 

d. Zároveň vyhlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som uviedol/uviedla v tomto Súhlase sú pravdivé a boli 

poskytnuté dobrovoľne a slobodne. 

 

2. Dotknutá osoba (t.j. osoba, ktorá udelila tento Súhlas) v zmysle Nariadenia je informovaná, že  

 

2.1 Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných 

údajov na pána Mgr. Mareka Piršela, a to písomnou formou na adresu sídla našej spoločnosti alebo e-mailom na 

adresu: as@aukcnaspolocnost.sk, prípadne telefonicky na tel. čísle: +421 2 21 025 470. 

2.2   Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. 

2.3  Doba spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je 5 rokov od udelenia súhlasu. 

2.4  Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ 

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto 

údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je 

bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci 

administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou 

elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, 

pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať 

prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných 

osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje 

poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania 

osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od Prevádzkovateľa 

opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o 

práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania podľa bodu 2.16, zdroji 

osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, existencii automatizovaného individuálneho 

rozhodovania vrátane profilovania (v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o 

použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre 

dotknutú osobu). 

2.5  Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné 

údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, 

prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.  

2.6  Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:  

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel plnenia zmluvy, 



b. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu 2.4, 

c. osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 

d. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná. 

2.7  Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:  

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 

b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 

republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi, 

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, 

d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, 

pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto 

spracúvania, alebo 

e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

2.8 Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu 

po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.  

2.9  Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: 

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 2.5, a to počas obdobia umožňujúceho 

Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; 

c. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na 

preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a 

to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej 

osoby. 

2.10  Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými 

údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.  

2.11  Dotknutá osoba bude Prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené. 

2.12  Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla 

Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne 

používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu 

dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.  

2.13  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa 

jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba nemôže namietať spracúvanie jej osobných údajov ak:  

a. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, 

b. sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického významu alebo štatistický účel. 

2.14  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu 

vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie 

osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.  

2.15  Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné 

údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami 

alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

2.16  Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.  
 

 
 

 


