
Spracúvanie osobných údajov

Realitná kancelária  A. Rákóczi  s.r.o.,  IČO: 51432455, sídlom 935 65 Veľké Ludince 615,
email:  reality.ar3@gmail.com – ďalej  len RK spracováva osobné údaje v súlade splatnými
predpismi, smernicami a zákonmi hlavne podľa:

- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

- Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Osobné  údaje  RK  získava  od  klientov  /  osôb  ,  ktoré  dobrovoľne  poskytli  osobné  údaje
a udelili súhlas na spracovanie osobných údajov. Osobné údaje sú spracované len v rozsahu,
ktorý je primeraný účelu spracúvania.

RK  spracúva  osobné  údaje  na  základe  platných  zákonov,  právnych  titulov  a zmluvných
záväzkov klienta / osoby a to k plneniu : 

- Dohody o ponuke nehnuteľností,
- Kúpnej zmluvy, 
- Návrhu na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy, 
- Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, 
- úveru kupujúceho pre príslušnú banku,
- účtovných dokumentov RK, 
- zákonných povinností 

Osobné  údaje  na  účely  plnenia  zákonných  povinností  budú  uchovávané  najviac  po  dobu
nevyhnutnú  na  plnenie  príslušnej  právnej  povinnosti  stanovenej  platnými  zákonmi  a
právnymi predpismi. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované. 

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

RK poskytuje  osobné  údaje  klienta účtovnej  firme  BH Office  Consulting  s.r.o.,  IČO:  46
397 361, sídlom Mierová 2 A, 937 01 Želiezovce.

RK nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii . 

Poskytnutie  osobných  údajov,  ako  aj  udelenie  súhlasu  s ich  spracúvaním  je  dobrovoľné.
Súhlas môže osoba kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu
RK. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti, alebo
osobne u RK dotknutá osoba má právo:

- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania svojich osobných údajov;

- namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
- na prenosnosť osobných údajov;
- byť  informovaná  o spracúvaní  osobných údajov,  získať  prístup  k osobným údajom

a obdržať  kópiu  osobných  údajov.  RK  je  oprávnená  účtovať  primeraný
administratívny poplatok

- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná
4826/12, 820 07 Bratislava, telefónne číslo: 02 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk
pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene používajú.  

http://www.dataprotection.gov.sk/

