OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY
O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa článkov 13. a14. 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“)
I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Evidencia členskej základne
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľa
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové
spoločenstvo
Identifikačné číslo organizácie
30232074
(IČO)
Obec a PSČ
Rajec 01501
Ulica a číslo
Sládkovičova 686
Štát
Slovenská republika
Zodpovedná osoba (meno)
Bc. Katarína Pavlová
Zodpovedná osoba (email )
zo@eurotrading.sk
III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účel spracúvania osobných
Evidencia členov spoločenstva
údajov
Právny základ spracúvania
a) Zákon č. 110/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
osobných údajov
zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Okruh dotknutých osôb
Zoznam osobných údajov
(alebo rozsah)

a) členovia spoločenstva
titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail,
dátum narodenia, veľkosť podielu, titul nadobudnutia, dátum
vzniku členstva

IV. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
TRETIE STRANY
Právny základ
Súd, orgány činné v trestnom konaní
Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový
poriadok Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a
lesný

Zákon č. 110/2018 Z. z. ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z.
z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5 rokov po ukončení členstva
VI. 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 prenos svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá
osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej
žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie
informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju
totožnosť.

Meno a priezvisko dotknutej osoby : .........................................................................................
Dňa : .................................................

........................................................
dotknutá osoba - podpis

