
BYTOVÉ DRUŽSTVO Petržalka, družstvo  

Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5 
 

 

Súhlas so spracovaním OÚ - online kontaktný formulár pre klientov  

Bytového družstva Petržalka 

 

Zakliknutím políčka Súhlasím so spracovaním osobných údajov vo formulári 

na stránke www.bd-p.sk a odoslaním formulára udeľujem Bytovému družstvu 

Petržalka, so sídlom Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765 (ďalej len 

„prevádzkovateľ“) 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) a  § 13 ods. 1. písm. a) 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) súhlas so spracúvaním mojich osobných 

údajov pre účel: 

spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania 

otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, 

priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, ulica a číslo bytového domu, variabilný 

symbol bytu/NP/garáže, č. bytu, poschodie, prípadne ďalších dobrovoľne 

poskytnutých údajov. Pre riadne vybavenie žiadosti je potrebné vyplniť všetky údaje 

označené ako  *povinné. 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, 

informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem odo dňa 

odoslania žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára na webovej stránke 

www.bd-p.sk do odvolania súhlasu.  

Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, okrem 

prípadov, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať, resp. iné právne základy pre 

ich uchovávanie napr. výkon správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov, alebo podľa Zmluvy 

o výkone správy. 

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje v súlade 

s účelom, na ktorý sa spracúvajú: 

- dodávatelia (najmä vody, tepla, IT služieb, havarijná služba) 

- poskytovatelia poštových služieb 

- advokáti, notári, exekútori 

- štátne orgány, orgány činné v trestnom konaní, súdy  

- audítori 

- banky, stavebné sporiteľne 

http://www.bd-p.sk/


 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I: oddiel Dr, vložka číslo 28/B 

IČO 00 169 765 Bankové spojenie Klientske centrum a podateľňa 

DIČ 2020794248  SK7111000000002634250051 Stránkové hodiny 

IČ DPH SK2020794248 Tatra Banka, a.s Pondelok - Streda: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. 

www.bd-p.sk fax +4212 63 82 01 82 Štvrtok: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod. 

tel.+4212 21 00 81 11 bd-p@bd-p.sk  Piatok: 8.00 – 12.00 hod. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie: 

BD Petržalka osobné údaje dotknutých osôb neprenáša do tretej krajiny a ani žiadnej 

medzinárodnej organizácii. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: 

K automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania v informačných systémoch 

BD Petržalka nedochádza. 

Práva dotknutej osoby: 

- právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 

- právo na opravu osobných údajov 

- právo na vymazanie osobných údajov 

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

- právo na prenosnosť svojich osobných údajov 

- právo odvolať súhlas (ak je súhlas jediným právnym základom spracúvania) 

- právo podať návrh na začatie konania  na Úrad pre ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky 

 

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol 

tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

 emailovou žiadosťou zaslanou na adresu dpo@bd-p.sk 

alebo 

 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 prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov 

vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných 

údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na: dpo@bd-p.sk  . 

Ďalšie informácie o zásadách pre spracovanie osobných údajov nájdete v sekcií 

„Informácie -> Informácie pre vlastníkov“ -> dokument „Informácia o spracúvaní 

osobných údajov“. 
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