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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

K OSOBNÉMU  BANKOVÉMU  ÚČTU 

 

Meno a priezvisko, titul:    ................................................................................................ 

 

Rodné číslo: ........................................................................................................................ 

 

Číslo občianskeho preukazu / pasu: ................................................................................. 

 

Telefónne číslo: .................................................................................................................. 

 

Email: ................................................................................................................................. 

 

Adresa: ............................................................................................................................... 

 

Variabilný symbol bytu: .................................................................................................. 

 

Číslo účtu (v tvare IBAN):   

 

 

SK_ _       _ _ _ _        _ _ _ _       _ _ _ _        _ _ _ _       _ _ _ _ 

 
ako  vlastník / nájomca 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) 

 

týmto čestne prehlasujem, že mnou uvedené osobné údaje sú pravdivé. 

 

Poskytnuté osobné údaje sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu 

ich spracúvania. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní 

osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa čl. 6 a 9 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb a zákona NR 

SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na https://www.sbd1ke.sk/wp-content/uploads/Zasady-

ochrany-osobnych-udajov.pdf 
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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 zodpovednaosoba@sbd1ke.sk 

b) telefonicky 055/6251791 

c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa 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 

 

 

 

Vybavuje: ......................................... 
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