
Príloha č. 5 súťažných podmienok verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej Obcou Horné 

Mýto na predaj nehnuteľností dňa ....................  

 

 

Informácia o rozsahu spracúvania osobných údajov a  

o právach dotknutej osoby 

 

 

Dotknutá osoba: 

Titul, meno, priezvisko: 

................................................................................................................ 

 

Adresa trvalého pobytu: 

................................................................................................................ 

  

Obec Horné Mýto ako prevádzkovateľ v zmysle 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“) a zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Vás 

ako navrhovateľa, resp. osoby konajúcej v mene navrhovateľa, v rámci obchodnej verejnej 

súťaže na predaj nehnuteľností, v postavení dotknutej osoby v zmysle článku 13 nariadenia a 

§ 19 zákona informuje o rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach 

ako dotknutej osoby: 

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Názov: Obec Horné Mýto 

Sídlo: Hlavná 275/24, Horné Mýto  

Zodpovedná osoba: Ernest Almási, starosta obce  

IČO: 00 655 449 

 

Účely spracovania osobných údajov: 

Plnenie zákonných povinností pri organizovaní obchodnej verejnej súťaže 

Právny základ spracovania osobných údajov podľa článku 6 bod 1 písm. c) nariadenia a podľa 

§ 13 ods. 1 písm. c) zákona – spracovanie osobných údajov na základe osobitných predpisov 

nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Osobitnými predpismi, 

na základe ktorých sa spracúvajú osobné údaje na tento účel sú: 

 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 

nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Príjemcovia: 



Okresný úrad Dunajská Streda, katastrálny odbor – vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností. 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii.  

 

Doba uchovania osobných údajov: 

Podľa osobitného zákona. 

 

Ako dotknutá osoba máte v rozsahu vymedzenom nariadením a zákonom právo požadovať 

od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby, právo na opravu 

osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť 

osobných údajov. 

 

V prípade, ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov 

došlo k porušeniu Vašich práv alebo k porušeniu nariadenia alebo zákona, máte právo podať 

návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou podmienkou na Vaše zaradenie do 

obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností prevádzkovateľom. 

 

Osobné údaje nepodliehajú automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane 

profilovania. 

 

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s rozsahom spracúvania jej 

osobných údajov, ako aj s jej právami. 

 

 

V ........................., dňa .................... 

 

 

 

 

_______________________________ 

 podpis dotknutej osoby 

 


