
Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá voľného pohybu 

osobných údajov sú stanovené nariadením Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 

nariadenie GDPR v spojení so zákonom č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

Tieto podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám o ktorých 

spracúvame osobné údaje vrátane členov pozemkového spoločenstva, zamestnancov, 

dodávateľov, odberateľov, zmluvných partnerov . 

Prevádzkovateľ a kontaktné údaje prevádzkovateľa : 

Urbárske pozemkové spoločenstvo Šuja 

015 01 Šuja 

IČO :  36132705 

DIČ : 2021289809 

Zapísané v Registri  pozemkových spoločenstiev OÚ Žilina pod č. R-0054/511 

E mail : sprava@urbar-suja.sk 

Zodpovedná osoba : 

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu 

Ochrana osobných údajov : 

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby v listinnej aj 

v elektronickej podobe v informačných systémoch prevádzkovateľa po dobu nevyhnutnú na 

splnenie účelu ich spracúvania. 

Účel spracúvania osobných údajov :  

            Zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

 Evidencia členov pozemkového spoločenstva 

 Register pozemkových spoločenstiev 

 Register partnerov verejného sektora 

 Vyplácanie podielov 

 Personálne a mzdové účely 

 Účtovné a daňové účely 

 BOZP a PO 

 Vybavovanie sťažností 

 Plnenie zákonných povinností 

 Štatistické a archívne účely 



 Z oprávnených záujmov, ktoré sledujeme 
 Kontrolné mechanizmy  

 Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti 

 Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) 

 Zo zmluvných vzťahov 
 Spracovanie a posúdenie žiadostí 

 Uzatváranie a plnenie zmlúv 

Príjemcovia alebo kategória príjemcov Vašich osobných údajov 

Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, 

Register partnerov verejného sektora, 

Sociálna poisťovňa, 

Zdravotné poisťovne, 

Daňový úrad 

Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly dozoru (napr. inšpektorát práce) 

Štatistický úrad 

Súd, orgány činné v trestnom konaní 

Exekútor 

Pôdohospodárska platobná agentúra 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne 

zaviazaných externých obchodných partnerov a dodávateľov rôznych služieb, ktorí nám 

pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše 

potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali 

pri zefektívňovaní činností a plnení úloh UPS Šuja. 

Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame preniesť do tretích krajín alebo 

medzinárodnej organizácie . 

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania. 

Osobné údaje, ktoré sú spracované v evidencii členov pozemkového spoločenstva sú 

uchovávané do doby trvania spoluvlastníckeho vzťahu.   Po zániku práv člena spoločenstva sa 

jeho osobné údaje uchovávajú na archívne účely. 

 

 



Ako dotknutá osoba máte tieto práva: 

 Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako 

dotknutej osoby 

 Na opravu osobných údajov 

 Na vymazanie osobných údajov  s výnimkou čl.17 odst. 3 nariadenia smernice GDPR 

 Na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

 Namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

 Na prenosnosť osobných údajov 

 Podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je : 

      Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

      Hraničná 12 

      820 07 Bratislava 

      www.dataprotection.gov.sk 

 Namietať voči automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania. 

 Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov . 

Odvolanie súhlasu : 

Elektronicky na e mail : sprava@urbar-suja.sk 

Písomné oznámenie : Urbárske pozemkové spoločenstvo Šuja, 015 01 Šuja. 

 

V Šuji dňa 25. 05. 2018 

 

http://www.dataprotection.gov.sk/
mailto:sprava@urbar-suja.sk

