
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre užívateľov www.poschodoch.sk 
 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany Stavebného bytového družstva II. Košice (ďalej len 

„SBD II. Košice“), ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá 

osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa čl. 13 a 14 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 

(ďalej len „Nariadenie“).  

1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť: 

Stavebné bytové družstvo II. Košice  

Sídlo: Bardejovská 3, 040 11 Košice 

IČO: 171 204 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr., vložka č. 995/V. 

 

2. Účelom spracúvania osobných údajov je spravovanie účtu užívateľov internetového portálu 

www.poschodoch.sk. Osobné údaje sú nevyhnutné pre registráciu a prihlásenie sa na portál. 

 

3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je náš oprávnený záujem poskytovať Vám 

kvalitnejšie a efektívnejšie služby. Ďalším dôvodom je rýchlejší a jednoduchší prístup k informáciám 

týkajúcich sa správy priestorov, ktoré Vám spravujeme. 

 

4. Príjemcom Vašich osobných údajov je dodávateľ softvéru spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. 

 

5. Doba uchovávania osobných údajov 

Spracúvanie Vašich osobných údajov bude prebiehať počas celej doby trvania oprávneného záujmu 

alebo do doby ukončenia registrácie na portáli v súlade so Zmluvnými podmienkami poskytovania 

služieb internetového portálu www.poschodoch.sk, v časti Ostatné dojednania. 

 

6. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nebude využívané automatizované individuálne 

rozhodovanie vrátane profilovania. 

 

7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 

 

8. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba rôzne práva: 

- právo na prístup k osobným údajom, 

- právo na opravu osobných údajov, 

- právo na výmaz osobných údajov, 

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

- právo namietať. 

Ako dotknutá osoba si môžete svoje práva uplatniť v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými 

právnymi predpismi. 

Voči SBD II. Košice si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo 

elektronickými prostriedkami. 

 

http://www.poschodoch.sk/
http://www.poschodoch.sk/


Pokiaľ nebudete spokojní s našim spôsobom spracovania osobných údajov alebo s našimi odpoveďami 

na Vaše otázky týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť 

dozornému orgánu na Úrad pre ochranu osobných údajov. 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať osobne alebo e-mailom na 

zodpovednaosoba@sbd2ke.sk. 

 


