
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá 
 

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj 
vaše právo na informácie.  
 
S účinnosťou odo 25.5.2018 ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR) resp.  zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 
údajov“). 
 
Pri spracúvaní osobných Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, 
obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, 
dôvernosti a zodpovednosti.  
 
Kontaktné údaje Prevádzkovateľa  
Spoločnosť  GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, 040 01 Košice, IČO: 36 596 809, tel. č.: 0905 375 
494, email: geospol@geospol.com 
 
Koho kontaktovať v prípade otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov? 
Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú 
osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám mail 
geospol@geospol.com, telefonicky volajte na číslo+421 905 375 494 , alebo nás navštívte osobne na 
adrese našej spoločnosti.  
 
Prečo spracúvame Vaše osobné údaje? 

 v agende objednávky (služby – geometrické plány, vytyčovanie): spracúvame osobné údaje 
z dôvodu, aby sme vedeli poskytnúť službu, o ktorú sme boli požiadaný, to je: vypracovanie 
geometrického plánu, vytyčovacieho protokolu 

 v agende účtovné doklady: spracúvame osobné údaje z dôvodu plnenia povinností 
vyplývajúcich prevádzkovateľovi z účtovných povinností stanovených právnymi predpismi 
Slovenskej republiky 

 v agende správa registratúry: spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu doručovania, 
prijímania, uchovávania správ/informácií, dokumentov v elektronickej či listovej podobe. 
 

Aké osobné údaje spracúvame? 
 v agende objednávky (služby – geometrické plány, vytyčovanie): spracúvame len 

nevyhnutné osobné údaje, ktoré patria do kategórie tzv. bežných osobných údajov, a to: titul, 
meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, podpis, údaje uvedené v liste 
vlastníctva, súhlas, nesúhlas, alebo pripomienky vlastníkov alebo iných oprávnených osôb s 
vytýčenými hranicami môžu byť uvedené  taktiež v protokole o vytýčení hranice pozemku. 

 v agende účtovné doklady spracúvame len nevyhnutné osobné údaje, ktoré patria do 
kategórie tzv. bežných osobných údajov, a to: titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, odmena 
za poskytnutie služby. 
v agende správa registratúry: spracúvame len nevyhnutné osobné údaje, ktoré patria do 
kategórie tzv. bežných osobných údajov, a to: titul, meno, priezvisko, adresa, emailová 
adresa, údaje uvedené v zaslanom emaily, či  dokumentácii. 
 

Z čoho nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje ako prevádzkovateľovi 
  v agende objednávky (služby – geometrické plány, vytyčovanie)?       

 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 

mailto:geospol@geospol.com


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

 zákon č. 215/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii 
a kartografii. 

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady( EÚ) 2016/679 čl. 6 ods. 1 písm. b) resp. 
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov §13 ods. 1 písm. b) 

 v agende účtovné doklady 

 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady( EÚ) 2016/679 čl. 6 ods. 1 písm. b) resp. 
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov §13 ods. 1 písm. b) 

 v agende správa registratúry 

 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach  
 

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov? 
 Okresný úrad, katastrálny odbor, 
 vlastníci dotknutých pozemkov, 
 daňový úrad, 
 organizácia oprávnená pre výkon auditnej činnosti, a to za účelom výkonu auditu formou 

nahliadnutia, 
 subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona, 
 sprostredkovateľ 

 
Z akého zdroja sme získali Vaše osobné údaje? 
Niektoré osobné údaje sme získali priamo od Vás na základe objednávky a niektoré z katastrálneho 
portálu. 
 
Prenášajú sa Vaše osobné údaje do tretích krajín? 
Nezamýšľame  prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
10 rokov 
 
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné alebo zákonnou požiadavkou? 
Spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné, pretože ide o podstatnú náležitosť, bez ktorej by 
sme nevedeli poskytnúť službu, o ktorú sme boli požiadaný ako aj odovzdať výstup objednanej 
služby, uskutočniť fakturáciu a uchovávať účtovné doklady, či viesť správu registratúry. To znamená, 
že spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie predzmluvných či zmluvných 
vzťahov ako aj zákonnou povinnosťou. 
 
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.  
 
Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:  

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

        na prenosnosť osobných údajov;  

        podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.  
        
 
 



Právo na prístup k osobným údajom 
Ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás 
týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. GDPR taxatívne 
stanovuje v čl. 15 zoznam týchto informácií. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré 
požiadate, môžeme ako prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym 
nákladom. Ako prevádzkovateľ sme povinný Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa Vašej 
požiadavky, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných 
fyzických osôb. 
 
Právo na opravu osobných údajov 
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú bez 
zbytočného odkladu a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie 
osobných údajov. 
 
Právo na vymazanie osobných údajov (právo na „zabudnutie“) 
Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak spracovávame Vaše 
osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je 
potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.   
 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
Ako dotknutá osoba za určitých okolností Ste oprávnená nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše 
osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť 
nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.  
Ako prevádzkovateľ sme povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania 
osobných údajov zrušené. 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných 
údajov: 

Ako prevádzkovateľ sme povinný oznámiť príjemcovi opravu Vašich osobných údajov, vymazanie 
osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné 
alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. 

Právo na prenosnosť osobných údajov 

Ako dotknutá osoba za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré 
ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len 
osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe predzmluvných či zmluvných vzťahov, ak je to 
technicky možné a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 
 
Právo namietať spracúvanie 
Ako dotknutá osoba nemáte právo namietať spracúvanie osobných údajov vzhľadom na právny 
základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ktorým je zákonná povinnosť prevádzkovateľa. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 
Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje  neoprávnene spracúvajú, právo 
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo 
kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk. 
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