
Informovanie  o     spracúvaní  osobných  údajov  dotknutých  osôb  
v     podmienkach prevádzkovateľa  

Všeobecná časť

Prevádzkovateľ: Urbárske  pozemkové  spoločenstvo  BOBROVEC,  IČO:  30226651,  032  21
Bobrovec č. 90, Slovenská republika (ďalej len „prevádzkovateľ)

Zodpovedná osoba:  nie je určená (prevádzkovateľ nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu,
v prípade, že tak urobí bude to na dobrovoľnej báze a následne aktualizuje toto informovanie)

Prevádzkovateľ  spracúva  osobné  údaje  dotknutých  osôb  (t.j.  fyzických  osôb)  v nasledovných
informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“):

 IS vedenie zoznamu členov   (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS písomné žiadosti členov o     potvrdenie o     členstve, o     výpis zo zoznamu členov/   
nehnuteľností     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS realizácia práva nahliadania do zoznamu     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS sťažnosti členov   (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS register- zápis, zmeny   (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS činnosť a     agenda dozornej rady   (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS činnosť a     agenda výboru   (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS povolenky   (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS ťažba dreva     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS zmluva o     spoločenstve     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS ostatné zmluvy     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS účtovníctvo     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS obchodné kontakty   (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS pošta     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS právna agenda     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS   agenda ochrany osobných údajov     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS iné podnety     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS webové sídlo     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS agenda lesnej stráže     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS PAM     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)
 IS Zverejňovanie zmlúv     (pre podrobnejšie informácie kliknite na link)

Vo vyššie uvedených IS prebiehajú spracovateľské činnosti s osobnými údajmi dotknutých osôb na
právnym predpisom stanovený/ prevádzkovateľom určený účel (bližšie v informovaní k jednotlivým
IS).

Vo väčšine IS (spracovateľských činnostiach s osobnými údajmi)  prevádzkovateľ spracúva osobné
údaje fyzických osôb (dotknutých osôb):
-  na  základe  platných  právnych  predpisov,  napr.  vedenie  zoznamu  členov,  zápisy  do  registra,
vybavovanie sťažností  členov (V tomto prípade platí,  že prípadné neposkytnutie osobných údajov
prevádzkovateľovi  zo  strany  dotknutej  osoby  neumožňuje  prevádzkovateľovi  splniť  zákonnú
povinnosť a teda dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje).

Avšak  prevádzkovateľ  má aj  IS  (spracovateľské  činnosti  s osobnými  údajmi),  v ktorých  spracúva
osobné údaje fyzických osôb (dotknutých osôb)

Strana 1 z 38



- v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov, napr. IS zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti, IS ostatné
zmluvy (V tomto prípade platí,  že prípadné neposkytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi  zo
strany dotknutej osoby neumožňuje prevádzkovateľovi uzavrieť zmluvný vzťah a teda,  ak dotknutá
osoba chce uzavrieť zmluvu, je povinná poskytnúť osobné údaje),
- na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, napr. IS obchodné a pracovné kontakty (V tomto
prípade  dotknutá  osoba  je  povinná  poskytnúť  osobné  údaje prevádzkovateľovi,  aby  došlo
k naplneniu  sledovaného  účelu  spracúvania.  Platí,  že  oprávnený  záujem  prevádzkovateľa  musí
prevažovať oprávnený záujem dotknutej osoby na ochrane svojich osobných údajov.),
-  na  základe  ich  preukázateľného  súhlasu,  napr.  dobrovoľné  zverejňovanie  osobných  údajov  na
webovom sídle (Platí, že po odvolaní súhlasu sa osobné údaje okamžite prestanú spracúvať na daný
účel  a následne  sa  bezpečne  zlikvidujú/  vymažú).  Súhlas  je  dobrovoľným  prejavom  vôle
dotknutých osôb. Neposkytnutie súhlasu nemá žiaden negatívny dopad na dotknutú osobu.

Z vyššie  uvedeného  možno  všeobecne  konštatovať,  že  účelom  spracúvania  osobných  údajov
dotknutých osôb je:

- splnenie konkrétnych zákonných povinností prevádzkovateľa, 
- uzavretie a plnenie zmlúv, 
- spracúvanie  dát  vrátane  osobných  údajov  zamerané  na  dosiahnutie  oprávnených  záujmov

prevádzkovateľa (vyplývajúcich z právnych predpisov alebo určených prevádzkovateľom),
- spracúvanie osobných údajov na účel uvedený v súhlase,

záleží o aký IS/ spracovateľskú činnosť ide (bližšie v informovaní k jednotlivým IS- „Osobitná časť“
tohto informovania). 

Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, sa líšia v závislosti  od
konkrétneho IS/ spracovateľskej činnosti:
- členovia spoločenstva a ich zástupcovia, členovia orgánov spoločenstva, osoby v pracovnoprávnom
vzťahu, zmluvné strany, kontaktné osoby spolupracujúcich subjektov, tiež osoby, ktorým boli vydané
povolenky  a  iné  fyzické  osoby  (bližšie  v informovaní  k jednotlivým  IS-  „Osobitná  časť“  tohto
informovania).

Kategórie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva sú:
- bežné osobné údaje (vo väčšine IS/ spracovateľských činnostiach, najmä identifikačné a kontaktné
údaje),
- osobitnú kategória osobných údajov (v prípade, že tak vyžaduje právny predpis, napr. dokladovanie
zdravotného stavu v pracovnoprávnych vzťahoch),
-  údaje týkajúce sa uznania viny za spáchané priestupky a trestné činy (v prípade, že tak vyžaduje
právny predpis, napr. povinné doloženie výpisu/ odpisu z registra trestov).

Prevádzkovateľ  pri  spracúvaní  osobných  údajov  dotknutých  osôb  dodržiava  základné  zásady
spracúvania osobných údajov:
 Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo

k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne

uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto
účelom.

 Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené
na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.

 Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.
 Zásadu minimalizácie  uchovávania –  osobné  údaje  musia  byť  uchovávané  vo  forme,  ktorá

umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa
osobné údaje spracúvajú; (výnimkou sú privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať
dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického
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výskumu alebo na štatistický účel, a to na základe predpisu a ak sú dodržané primerané záruky
ochrany práv dotknutej osoby)

 Zásadu  integrity  a dôvernosti –  osobné  údaje  musia  byť  spracúvané  spôsobom,  ktorý
prostredníctvom  primeraných  technických,  organizačných  a personálnych  opatrení  zaručuje
primeranú  bezpečnosť  osobných  údajov  vrátane  ochrany  pred  neoprávneným  spracúvaním
osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov,
výmazom/ zničením  osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 Zásadu  zodpovednosti –  prevádzkovateľ  je  zodpovedný  za  dodržiavanie  základných  zásad
spracúvania osobných údajov,  za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania
osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov počas plynutia
úložnej  doby  v súlade  so  zákonom  o archívoch  a registratúrach  (táto  úložná  doba  je  stanovená
právnymi predpismi napr. zákon o účtovníctve, alebo ju stanoví prevádzkovateľ podľa prevádzkovej
potreby, ak ju nestanovuje právny predpis napr. agenda obchodných zmlúv). 
Ostatné  osobné  údaje,  ktoré  nie  sú  súčasťou registratúrnych záznamov,  uchováva  prevádzkovateľ
počas doby potrebnej  na dosiahnutie  účelu spracúvania  osobných údajov napr.  telefónne kontakty
obchodných partnerov. 
V oboch  prípadoch  ide  o minimálnu  dobu  uchovávania  osobných  údajov  v súlade  zo  zásadou
„minimalizácie uchovávania osobných údajov“.
Po  uplynutí  úložnej  doby  a doby  potrebnej  na  dosiahnutie  účelu  spracúvania  osobných  údajov
prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bezpečne vymazať (aj zo záloh), ak na ďalšie spracúvanie
nemá  vhodný  právny  základ  (napr.  privilegovaný  účel  „vedenia  internej  štatistiky“  za  dodržania
zákonných záruk pre práva a slobody dotknutých osôb premietnutých do technických a organizačných
opatrení  s cieľom  dodržať  zásadu  minimalizácie  údajov,  alebo  osobné  údaje  sú  v nevyhnutnom
rozsahu potrebné na preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov prevádzkovateľa).
Osobné  údaje,  ktoré  sú  súčasťou  nepotrebných  pracovných  poznámok,  spamov,  chybných  alebo
poškodených výtlačkov a pod.  sa zlikvidujú/  vymažú bez meškania (...  ale oficiálne listinné alebo
elektronické  registratúrne  záznamy  sa  likvidujú/  vymazávajú  po  uplynutí  úložnej  doby,  okrem
registratúrnych záznamov s trvalou dokumentárnou hodnotou , ktoré prevezme príslušný archív).
Likvidácia/ vymazávanie je vždy bezpečné, teda nedá sa už obnoviť informačný obsah.

Osobné  údaje  v podmienkach  prevádzkovateľa  spracúvajú  oprávnené  osoby  (riadne  poverené
a poučené osoby). Pri niektorých IS/ spracovateľských činnostiach sa na spracúvaní osobných údajov
podieľajú  aj  sprostredkovatelia,  teda  externé  subjekty  spracúvajúce  osobné  údaje  v mene
prevádzkovateľa (napr. externá účtovná firma, externá firma poskytujúca cloudové riešenie a pod.). 

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (najmä príslušné
orgány,  inštitúcie,  iné  subjekty,  napr.  advokát,  exekútor,  notár,  zdravotné  poisťovne,  Sociálna
poisťovňa, príslušný daňový úrad, príslušný okresný úrad), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak  pôsobí  (....  pri  spracúvaní  osobných  údajov  v niektorých  agendách/  IS  prevádzkovateľ  okrem
vlastných oprávnených osôb využíva aj externé subjekty, ktoré konajú v mene prevádzkovateľa, napr.
externé  vedenie  účtovníctva,  externé  spracúvanie  mzdovej  agendy,  externé  služby  pre  vedenie
zoznamu  členov  a pozemkov,  externé  služby  spravovania  webového  sídla,  zabezpečenie  služieb
externého odborného lesného hospodára).
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Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušné inšpektoráty práce pri kontrole, príslušné daňové úrady pri kontrole, iné kontrolné,
dohliadajúce a dozorujúce orgány, orgány činné v trestnom konaní, polícia, súd).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:

 Právo  požadovať  od  prevádzkovateľa  prístup k svojim  osobným údajom a prevádzkovateľ  je
povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby vydať potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
-  na  žiadosť umožniť  dotknutej  osobe  prístup k jej  osobných údajom a  poskytnúť informácie
podľa čl. 15 Nariadenia GDPR/§ 21 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,
-  na  žiadosť  dotknutej  osoby  poskytnúť  kópie  osobných  údajov  (je  na  posúdení  samotného
prevádzkovateľa v akej  štrukturalizovanej  forme poskytne osobné údaje,  hlavne nech je forma
čitateľná, a zároveň musí prevádzkovateľ chrániť práva iných fyzických osôb, napr. kópia listiny,
ale údaje iných fyzických osôb musí prevádzkovateľ anonymizovať).

Poznámka: V prípade,  ak  dotknutá  osoba  (jednotlivec)  požaduje  zaslanie  kópie  jej  údajov
elektronicky,  prevádzkovateľ  jej  informácie  poskytne  elektronicky,  pokiaľ  si  dotknutá  osoba
nestanovila iný spôsob poskytnutia. 

 Právo  na  opravu svojich  osobných  údajov  a prevádzkovateľ  je  povinný  pri  realizácii  práva
s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú,
- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú,
- v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov,
vyrozumieť  o tom  dotknutú  osobu  a  zároveň  ju  vyzvať,  aby  v  stanovenej  primeranej  lehote
poskytla správne osobné údaje.

 Právo na  vymazanie  svojich osobných údajov  a prevádzkovateľ je povinný  pri realizácii práva
s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby zlikvidovať/ vymazať osobné údaje v určitých prípadoch 
 osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak

spracúvali
 dotknutá osoba odvolala súhlas so spracúvaním
 dotknutá osoba využila právo namietať a prevádzkovateľ mu vyhovel
 osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú nezákonne
 ide o právnu povinnosť prevádzkovateľa vymazať údaje

Poznámka: čl. 17 v ods. 3 Nariadenia GDPR/ § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov upravuje
výnimky z tohto práva.

 Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri
realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov v určitých prípadoch 

 ak dotknutá osoba u prevádzkovateľa napadla správnosť osobných údajov
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 ak spracúvanie,  ktoré  prevádzkovateľ  vykonáva je  protizákonné a namiesto vymazania
žiada dotknutá osoba obmedzenie ich použitia

 ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich dotknutá osoba na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 ak dotknutá  osoba využila  právo namietať a  osobné údaje  sú spracúvané na právnom
základe, ktorým je oprávnený záujem

Poznámka: Spracúvanie  je  obmedzené  po  určitú  nevyhnutnú  dobu,  ktorá  závisí  od konkrétnej
situácie, napr. kým prevádzkovateľ neoverí správnosť.  Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie
spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 Právo  namietať spracúvanie  svojich  osobných  údajov  a prevádzkovateľ  je  povinný  pri
realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- prehodnotiť na žiadosť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa dotknutá osoba ocitla a na základe
nej  tvrdí,  že  jej  oprávnený  záujem  na  ochrane  osobných  údajov  prevažuje  nad  oprávneným
záujmom prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jeho osobné údaje
ďalej spracúvať. 

 Právo na  prenosnosť svojich  osobných údajov  a prevádzkovateľ  je  povinný  pri  realizácii
práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

-  umožniť  dotknutej  osobe na  jej  žiadosť  získať svoje  osobné údaje  v štruktúrovanom,  bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a tiež na žiadosť dotknutej osoby preniesť v čitateľnej
forme osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné (právo možno
úspešne  uplatniť  len  ak  ide  o automatizované  spracúvanie  na  základe  súhlasu  alebo  zmluvy;
požadované osobné  údaje  sa  týkajú  dotknutej  osoby a  malo  by  ísť  o  údaje,  ktoré  táto osoba
poskytla;  uplatňovanie tohto práva by nemalo mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody tretích
strán)

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Prevádzkovateľ  je  povinný  prijať  vhodné  opatrenia  a  poskytnúť  dotknutej  osobe  informácie  a
oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej
a  ľahko dostupnej  forme, formulované jasne.  Informácie  je povinný poskytnúť v listinnej  podobe
alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť/ námietka. Ak o
to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba
preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Poznámka: Vzory žiadostí,  ktoré môžu dotknuté osoby použiť, sú dostupné aj na webovom sídle
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ďalej má dotknutá osoba:

 právo odvolať súhlas
-  ak  prevádzkovateľ  spracúva  osobné  údaje  na  základe  súhlasu,  dotknutá  osoba  má  právo
kedykoľvek  tento  súhlas  odvolať,  a to  ešte  pred  uplynutím  doby,  na  ktorú  bol  daný.
Prevádzkovateľ  po  odvolaní  súhlasu  okamžite  prestane  spracúvať  osobné  údaje  na  daný  účel
a následne  ich  bezpečne  zlikviduje.  Odvolanie  súhlasu  nemá vplyv  na  zákonnosť  spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Poznámka: Odvolať súhlas by dotknuté osoby mali vedieť rovnako ľahko ako ho udelili. 
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 právo podať návrh na začatie konania:

-  ak  sa  fyzická  osoba  domnieva,  že  prevádzkovateľ  osobné  údaje  spracúva  nezákonne,  resp.
nevyhovel  jej  žiadosti/  námietke,  prípadne vôbec neodpovedal  v zákonnej  lehote,  môže podať
návrh  na  začatie  konania  o ochrane  osobných  údajov na  dozorný  orgán,  ktorým  je  Úrad  na
ochranu  osobných  údajov  Slovenskej  republiky,  Hraničná  12,  820  07  Bratislava  27  (bližšie
kontaktné údaje sú zverejnené na webovom sídle úradu).

Poznámka: Vzor návrhu, ktorý môžu dotknuté osoby použiť, je dostupný aj na webovom sídle Úradu
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje,
-  v podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania.

Osobitná časť

 IS vedenie zoznamu členov  

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej 
činnosti

Kategórie 
dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

vedenie zoznamu členov 
pozemkového spoločenstva

zákon člen
bežné osobné údaje, tak ako 
ustanovuje zákon

Teda spoločenstvo ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje členov spoločenstva ako dotknutých
osôb na základe zákona. Dotknuté osoby majú povinnosť poskytnúť zákonom stanovené osobné údaje,
aby mohol prevádzkovateľ splniť svoju zákonnú povinnosť viesť zoznam. Spracúvajú sa len bežné
osobné údaje, ich zoznam upravuje zákon. 
Údaje v zozname  sa uchovávajú o členoch aj  právnych predchodcoch.  Členovia sú povinní  všetky
zmeny evidovaných skutočností nahlásiť prevádzkovateľovi do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.
Prevádzkovateľ (spoločenstvo) je povinný zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností  do
piatich  dní  odo  dňa  ich  nahlásenia.  Prevádzkovateľ  (spoločenstvo)  vedie  zoznam  podľa  údajov
katastra nehnuteľností.

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (najmä príslušné
orgány, inštitúcie), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch členov),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí. V tomto prípade prevádzkovateľ pre vedenie zoznamu využíva bezpečné technické riešenie
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externého podnikateľského subjektu,  ktorý  je  z pohľadu ochrany osobných údajov  považovaný za
sprostredkovateľa (Ing. Jozef Šnirc SOFTART, 97242 Podhradie 168, IČO: 41055616).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS písomné žiadosti členov o     potvrdenie o     členstve, o     výpis zo zoznamu členov/   
nehnuteľností 

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej 
činnosti

Kategórie 
dotknutých 
osôb

Kategória osobných údajov

vybavovanie žiadostí členov 
pozemkového spoločenstva 
o potvrdenie o členstve, o výpis zo 
zoznamu členov/ nehnuteľností

zákon člen
bežné osobné údaje
(vychádza sa z údajov v zozname 
a tie sú bežnými)

Teda spoločenstvo ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje členov spoločenstva ako dotknutých
osôb na základe zákona. 
Ak člen vyžaduje na základe žiadosti od prevádzkovateľa (spoločenstva) potvrdenie o členstve alebo
výpis  zo  zoznamu,  má  povinnosť  strpieť  spracúvanie  svojich  osobných  údajov,  inak  by
prevádzkovateľ nedokázal splniť svoju zákonnú povinnosť vydať potvrdenie/ výpis. 
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V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje,
nakoľko sa  pri  vybavovaní  žiadostí  vychádza z údajov v zozname a samotný zoznam eviduje len
bežné osobné údaje dotknutých osôb (členov).

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné  výtlačky,  spamy  a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak  prostredníctvom  svojich
oprávnených  osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k
uchovávaniu vo všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (najmä príslušné
orgány, inštitúcie), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS realizácia práva nahliadania do zoznamu   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
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Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej 
činnosti

Kategórie dotknutých osôb
Kategória osobných 
údajov

realizácia práva nahliadať do 
zoznamu členov/ nehnuteľností

zákon 
člen, fond, správca, ako aj osoba, 
ktorá osvedčí právny záujem

bežné osobné údaje

Ak  dotknutá  osoba  požaduje  (písomne,  elektronicky,  ústne)  od  prevádzkovateľa  (spoločenstva)
nahliadnutie  do  zoznamu,  má  povinnosť  strpieť  spracúvanie  svojich  osobných  údajov,  inak  by
prevádzkovateľ  nedokázal  konať  v súlade  so  zákonom  (zistiť  kto  požaduje  nahliadnutie,  či  bol
osvedčený právny záujem).
Dotknuté osoby sú uvedené vyššie- potrebné je zdôrazniť, že aj v prípade právnických osôb vykonáva
nahliadanie určitá fyzická osoba.
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné  výtlačky,  spamy  a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak  prostredníctvom  svojich
oprávnených  osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k
uchovávaniu vo všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
-  tretie  strany,  ktorým  sa  osobné  údaje  poskytujú  len  na  základe  právnych  predpisov  (napr.
spolupracujúci advokát v zložitých prípadoch osvedčovania právneho záujmu), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje). 

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).
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Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS sťažnosti členov   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel 
spracúvania

Právny základ 
spracovateľskej 
činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

vybavovanie 
sťažností členov

zákon 

člen spoločenstva, prípadne iná 
fyzická osoba (napr. člen 
dozornej rady, ktorý nie je 
členom spoločenstva, alebo 
zástupca člena spoločenstva)

bežné osobné údaje
(spravidla meno, priezvisko, titul, adresa, 
kontakt, podpis a skutočnosti uvádzané v 
podnete)

Teda spoločenstvo ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe zákona. 
Ak  člen  spoločenstva/  jeho  zástupca  podáva  prevádzkovateľovi  (spoločenstvu)  sťažnosť,  má
povinnosť strpieť  spracúvanie  svojich  osobných údajov,  inak  by  prevádzkovateľ  nedokázal  splniť
svoju zákonnú povinnosť- vybaviť sťažnosť. 
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné  výtlačky,  spamy  a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak  prostredníctvom  svojich
oprávnených  osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k
uchovávaniu vo všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (napr. advokát), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).
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Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS register- zápis, zmeny   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel 
spracúvania

Právny základ 
spracovateľskej 
činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

návrh na zápis/ 
zrušenie 
a oznamovanie 
zmien

zákon 
člen spoločenstva, prípadne iná 
fyzická osoba (člen dozornej rady, 
ktorý nie je členom spoločenstva)

bežné osobné údaje stanovené zákonom a
údaje v povinných prílohách 

Teda spoločenstvo ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe zákona. 
Pri zápisoch do registra má dotknutá osoba povinnosť strpieť spracúvanie svojich osobných údajov,
inak by prevádzkovateľ (spoločenstvo) nedokázal splniť svoju zákonnú povinnosť. 
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné výtlačky a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak prostredníctvom svojich  oprávnených
osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k  uchovávaniu  vo
všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (najmä príslušné
orgány- okresný úrad, prípadne advokát), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje).
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Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS činnosť a     agenda dozornej rady   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb
Kategória 
osobných údajov

činnosť a agenda dozornej 
rady- kontrola činnosti 
spoločenstva, prerokúvanie 
sťažností členov

zákon 

člen, prípadne iná fyzická osoba 
(napr. sťažovatelia, SZČO alebo 
externé spolupracujúce subjekty 
a ich zástupcovia/ zamestnanci)

bežné osobné údaje

Teda dozorná rada spoločenstva spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe zákona, a to pri
plnení kontrolnej činnosti a prerokúvaní sťažností členov spoločenstva. Pri tejto činnosti dozorná rada
(jej členovia) prichádza do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb- členov, iných fyzických osôb.
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné výtlačky a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak prostredníctvom svojich  oprávnených
osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k  uchovávaniu  vo
všeobecnej časti).
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Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (najmä príslušné
orgány a inštitúcie, spolupracujúci advokát), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány, orgány činné v trestnom konaní).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS činnosť a     agenda výboru   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých 
osôb

Kategória osobných 
údajov

činnosť a agenda výboru- 
riadi činnosť, rozhoduje, 
zastupuje

zákon 
člen, prípadne iná fyzická 
osoba

bežné osobné údaje
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Teda výbor spoločenstva spracúva osobné údaje dotknutých osôb pri plnení zákonom stanovených
povinností  (riadiť,  rozhodovať,  zastupovať).  Pri  tejto  činnosti  výbor  (jeho  členovia)  prichádza  do
styku s osobnými údajmi dotknutých osôb- členov, iných fyzických osôb.
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné výtlačky a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak prostredníctvom svojich  oprávnených
osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k  uchovávaniu  vo
všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (najmä príslušné
orgány a inštitúcie), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS povolenky   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
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spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb
Kategória osobných 
údajov

vydávanie 
a spracúvanie 
oprávnení – 
podrobnosti a vzory 
v usmernení 
ministerstva

-Zákon 
-vykonávacie predpisy

- dodávateľ prác a služieb, ktorému sa 
vydáva oprávnenie
- fyzická osoba, ktorej sa vydáva 
oprávnenie
- prípadne iné fyzické osoby (napr. 
osoby, ktoré vydávajú oprávnenie)

bežné osobné údaje 
(podľa vzoru povolenky)

Teda prevádzkovateľ  (spoločenstvo)  spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe právnych
predpisov.  Pri  vydávaní  oprávnení  (povoleniek)  sa  využívajú  vzory  stanovené  usmernením
ministerstva.
Ak  dotknutá  osoba  (dodávateľ  prác  a služieb,  fyzická  osoba)  potrebuje  povolenku,  má povinnosť
poskytnúť potrebné osobné údaje. 
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné  výtlačky,  spamy  a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak  prostredníctvom  svojich
oprávnených  osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k
uchovávaniu vo všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov, 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
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- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS ťažba dreva   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej 
činnosti

Kategórie dotknutých osôb
Kategória osobných 
údajov

vydávanie 
a spracúvanie 
dokladov súvisiacich
s ťažbou dreva – 
podrobnosti a vzory 
vo vyhláške

-Zákon 
-vykonávacie 
predpisy

- odborný lesný hospodár
- osoba, ktorá vyznačila ťažbu
- osoba, ktorá vykoná ťažbu
- osoba, ktorá vydala doklad o pôvode dreva
- osoba, ktorá prevzala doklad o pôvode 
dreva
- identifikácia odberateľa dreva vrátane EČV
- identifikácia prepravcu
- identifikácia obhospodarovateľa lesa
- prípadne iné zainteresované osoby

bežné osobné údaje (podľa 
vzoru)

Teda prevádzkovateľ  (spoločenstvo)  spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe právnych
predpisov. Pri vydávaní potrebných dokladov sa využívajú vzory stanovené vyhláškou ministerstva.
Dotknutá osoba má v tomto prípade povinnosť poskytnúť potrebné osobné údaje. 
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné výtlačky a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak prostredníctvom svojich  oprávnených
osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k  uchovávaniu  vo
všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov, 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak  pôsobí.  V tomto  prípade  pôsobí  externý  odborný  lesný  hospodár,  ktorý  je  z pohľadu  ochrany
osobných údajov považovaný za sprostredkovateľa (Peter Staroň, 03215 Partizánska Ľupča 670, IČO:
40981410).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
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úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS zmluva o     spoločenstve   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej činnosti

Kategórie 
dotknutých osôb

Kategória osobných
údajov

uzavretie zmluvy o spoločenstve vrátane
notárskej zápisnice, ktorej súčasťou je 
prezenčná listina vlastníkov/ zástupcov 
a  následné plnenie/ aktualizácia zmluvy

zmluvný vzťah 
členovia orgánov, 
vlastníci/ ich 
zástupcovia, prípadne 
iná fyzická osoba

bežné osobné údaje:
- náležitosti zmluvy 
a prílohy stanovuje 
zákona 

Teda  prevádzkovateľ  (spoločenstvo)  spracúva  osobné  údaje  dotknutých  osôb  v rámci  zmluvného
vzťahu. Ak dotknutá osoba chce uzavrieť zmluvu, má povinnosť poskytnúť potrebné osobné údaje.
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné výtlačky a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak prostredníctvom svojich  oprávnených
osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k  uchovávaniu  vo
všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
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- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (najmä príslušné
orgány a inštitúcie, tiež notár, prípadne advokát), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej 
činnosti

Kategórie 
dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

prevod/ prechod vlastníctva 
k podielu na nehnuteľnosti, 
nájomné zmluvy, zriadenie 
vecného bremena

predzmluvný a zmluvný 
vzťah člen, prípadne iná 

fyzická osoba

bežné osobné údaje:
- rozsah/zoznam osobných údajov 
stanovuje platný katastrálny zákon 
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Teda prevádzkovateľ (spoločenstvo) spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rámci predzmluvného
a zmluvného vzťahu. Ak dotknutá osoba chce uzavrieť zmluvu, má povinnosť poskytnúť potrebné
osobné údaje.
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné výtlačky a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak prostredníctvom svojich  oprávnených
osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k  uchovávaniu  vo
všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (najmä príslušný
orgán- katastrálny úrad, tiež notár, advokát), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS ostatné zmluvy   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
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účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel 
spracúvania

Právny základ 
spracovateľskej činnosti

Kategórie 
dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

uzatváranie 
a plnenie 
ostatných zmlúv

predzmluvný a zmluvný vzťah
člen, prípadne iná 
fyzická osoba

bežné osobné údaje:
- len nevyhnutne potrebné

Teda prevádzkovateľ (spoločenstvo) spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rámci predzmluvného
a zmluvného vzťahu. Ak dotknutá osoba chce uzavrieť zmluvu, má povinnosť poskytnúť potrebné
osobné údaje.
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné výtlačky a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak prostredníctvom svojich  oprávnených
osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k  uchovávaniu  vo
všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (napr. advokát), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
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-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS účtovníctvo   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel 
spracúvania

Právny základ spracovateľskej 
činnosti

Kategórie dotknutých osôb
Kategória 
osobných údajov

transparentné 
vedenie 
účtovníctva

-zákon o účtovníctve, 
- platné daňové zákony, 
- ďalšie súvisiace právne predpisy

člen, zamestnanec prípadne iná 
fyzická osoba (odberateľ/ dodávateľ-
SZČO, prípadne osoby konajúce za 
právnickú osobu, resp. ich
zamestnanci )

bežné osobné údaje

Teda  prevádzkovateľ  (spoločenstvo)  spracúva  osobné  údaje  dotknutých osôb na  základe  platných
právnych  predpisov.  V  tomto  prípade  platí,  že  prípadné  neposkytnutie  osobných  údajov
prevádzkovateľovi  zo  strany  dotknutej  osoby  neumožňuje  prevádzkovateľovi  splniť  zákonnú
povinnosť, a teda dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje.
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné výtlačky a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak prostredníctvom svojich  oprávnených
osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k  uchovávaniu  vo
všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (napr. daňový úrad), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí. V tomto prípade  prevádzkovateľ pre vedenie účtovníctva využíva externý podnikateľský
subjekt, ktorý je z pohľadu ochrany osobných údajov považovaný za sprostredkovateľa (Ing. Nadežda
Droppová EKONSOLID, Stošice 826, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO 32589701).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušné daňové úrady pri kontrole, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány, orgány
činné v trestnom konaní, súd).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
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-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS obchodné kontakty   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel 
spracúvania

Právny základ spracovateľskej 
činnosti

Kategórie dotknutých osôb
Kategória osobných 
údajov

získavanie, 
vedenie 
a využívanie 
obchodných/ 
pracovných 
kontaktov

oprávnený záujem prevádzkovateľa 
využívať kontakty spolupracujúcich 
osôb

Pozn.: telefónny zoznam, vizitky, 
kontaktné údaje z oficiálnych 
dokumentov (zmlúv, účtovných 
dokladov) a pod.

fyzické osoby:
- spolupracujúce externé 
subjekty (zástupcovia, konatelia, 
SZČO, členovia orgánov, iné 
fyzické osoby)

bežné osobné údaje 
(meno, priezvisko, 
funkcia, zamestnávateľ, 
tel. číslo, mail, fax)

Teda prevádzkovateľ (spoločenstvo) spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe oprávneného
záujmu prevádzkovateľa- využívať kontakty spolupracujúcich osôb. V tomto prípade dotknutá osoba
je povinná poskytnúť osobné údaje prevádzkovateľovi, aby došlo k naplneniu sledovaného účelu
spracúvania.  Platí,  že  oprávnený  záujem  prevádzkovateľa  musí  prevažovať  oprávnený  záujem
dotknutej osoby na ochrane svojich osobných údajov.
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov počas plynutia
úložnej  doby  v súlade  so  zákonom  o archívoch  a registratúrach,  napr.  kontakty  v zmluvách,
v účtovných dokladoch. 
Ostatné  osobné  údaje,  ktoré  nie  sú  súčasťou registratúrnych záznamov,  uchováva  prevádzkovateľ
počas doby potrebnej na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov,  napr. telefónne kontakty
obchodných partnerov počas spolupráce.
Nepotrebné pracovné poznámky obsahujúce kontaktné údaje, chybné výtlačky obsahujúce kontaktné
údaje, neaktuálne vizitky, spamy a pod. prevádzkovateľ neuchováva, naopak prostredníctvom svojich
oprávnených  osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k
uchovávaniu vo všeobecnej časti).
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Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (napr. advokát), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (externá firma pre spracovanie účtovníctva: Ing. Nadežda Droppová EKONSOLID, Stošice
826, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO 32589701).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).
Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS pošta   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb
Kategória 
osobných údajov
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správa prijatej 
a odoslanej pošty- 
evidencia, výpožičky, 
vyraďovanie a 
likvidácia

-zákony
-vykonávacie predpisy

fyzické osoby:
- odosielatelia a prijímatelia 
korešpondencie (najmä členovia 
spoločenstva/ zástupcovia, spolupracujúce 
osoby, resp. ich zamestnanci, iné fyzické 
osoby)
- členovia orgánov spoločenstva

bežné osobné údaje

Teda  prevádzkovateľ  (spoločenstvo)  spracúva  osobné  údaje  dotknutých osôb na  základe  platných
právnych  predpisov.  V tomto  prípade  platí,  že  dotknutej  osoby  majú  povinnosť  poskytnúť  svoje
osobné údaje.
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú len bežné osobné údaje.

Osobné  údaje  dotknutých  osôb,  ktoré  sú  súčasťou  registratúrnych  záznamov,  prevádzkovateľ
uchováva počas plynutia úložnej doby. Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou,
chybné výtlačky a pod.  prevádzkovateľ  neuchováva,  naopak prostredníctvom svojich  oprávnených
osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez  meškania,  a to  bezpečným  spôsobom  (viac  k  uchovávaniu  vo
všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
-  tretie  strany,  ktorým sa osobné údaje  poskytujú na základe právnych predpisov (napr.  príslušné
orgány- archív), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí. 

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
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-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS právna agenda   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel 
spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
Kategórie 
dotknutých osôb

Kategória osobných
údajov

uplatňovanie, 
obhajovanie, 
preukazovanie 
právnych 
nárokov 
prevádzkovateľa

oprávnený záujem prevádzkovateľa uplatňovať, 
obhajovať, preukazovať svoje právne nároky pred 
príslušnými orgánmi/ inštitúciami

Pozn.: súdne konania, správne konania, 
mimosúdne dohody

fyzické osoby:
-účastníci konania,,
-členovia orgánov 
spoločenstva/ zástupca,
-iné fyzické osoby

spravidla bežné osobné 
údaje (v závislosti od 
prípadu)

Teda prevádzkovateľ (spoločenstvo) spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe oprávneného
záujmu prevádzkovateľa-  uplatňovať, obhajovať, preukazovať svoje právne nároky pred príslušnými
orgánmi/ inštitúciami. 
V tomto prípade dotknutá osoba je povinná strpieť spracúvanie potrebných osobných údajov/ prípadne
poskytnúť  potrebné  osobné  údaje  prevádzkovateľovi,  aby  došlo  k naplneniu  sledovaného  účelu
spracúvania. 
Platí, že oprávnený záujem prevádzkovateľa musí prevažovať oprávnený záujem dotknutej osoby na
ochrane svojich osobných údajov.
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú spravidla bežné osobné
údaje (v závislosti od konkrétneho prípadu).

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov počas plynutia
úložnej doby v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach. 
Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou, chybné výtlačky a pod. prevádzkovateľ
neuchováva,  naopak  prostredníctvom  svojich  oprávnených  osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez
meškania, a to bezpečným spôsobom (viac k uchovávaniu vo všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
-  tretie  strany,  ktorým sa osobné údaje  poskytujú na základe právnych predpisov (napr.  advokát,
exekútor, príslušný správny orgán, súd), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí.

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru,  iné  kontrolné,  dohliadajúce  a  dozorujúce  orgány,  orgány  činné  v trestnom  konaní,  súd,
polícia).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
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- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS   agenda ochrany osobných údajov   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva  osobné  údaje  dotknutých  osôb  (t.j.  fyzických  osôb)  v rámci  spracovateľských  činností,
ktorých účel,  právny základ,  kategórie  dotknutých osôb a kategórie  osobných údajov,  sú uvedené
nižšie:

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti
Kategórie 
dotknutých osôb

Kategória osobných 
údajov

vypracúvanie 
a vedenie internej 
dokumentácie na 
preukázanie súladu 
s GDPR/ zákonom 
o ochrane osobných 
údajov

oprávnený záujem prevádzkovateľa viesť 
primeraným spôsobom internú dokumentáciu 
na preukazovanie súladu s GDPR/ zákonom 
o ochrane osobných údajov

Pozn.: evidencia oprávnených osôb, poučenia,
prezenčné listiny zo školení a individuálnych 
poučení, a pod.

- členovia orgánov 
spoločenstva
- iné fyzické osoby

bežné osobné údaje:
- nevyhnutne potrebná 
identifikácia osôb

zmluvy so 
sprostredkovateľom/ 
spoločným 
prevádzkovateľom

predzmluvné a zmluvné vzťahy vyplývajúce 
z platnej legislatívy

Pozn.: náležitosti upravuje GDPR/zákon o 
ochrane osobných údajov

-osoby zastupujúce 
zmluvné strany 
(spoločenstvo na jednej
strane a externého 
sprostredkovateľa na 
druhej strane)

bežné osobné údaje:
- nevyhnutne potrebná 
identifikácia zmluvných 
partnerov

iný právny akt so 
sprostredkovateľom

zákonná povinnosť- náležitosti upravuje 
GDPR/zákon o ochrane osobných údajov

-osoby zastupujúce 
zmluvné strany
(spoločenstvo na jednej
strane a externého 
sprostredkovateľa na 
druhej strane)

bežné osobné údaje:
- nevyhnutne potrebná 
identifikácia zúčastnených
subjektov

agenda práv 
dotknutých osôb
(vybavovanie 
žiadostí dotknutých 
osôb)

zákonná povinnosť vyplývajúca z GDPR/ 
zákona o ochrane osobných údajov

- fyzické osoby ako 
dotknuté osoby
- oprávnené osoby 
spoločenstva 
vybavujúce žiadosti, 

spravidla bežné osobné 
údaje:
- identifikácia dotknutej 
osoby
- skutočnosti uvádzané 
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prípadne zástupca
v žiadosti (v závislosti od 
prípadu)

plnenie iných 
zákonných 
povinností 
vyplývajúcich 
z GDPR/ zákona 
o ochrane osobných 
údajov

plnenie zákonných povinností podľa GDPR/ 
zákona o ochrane osobných údajov-

Pozn.: evidencia/ oznamovanie  porušenia 
ochrany osobných údajov, preukázateľné 
informovanie dotknutých osôb, preukázateľné 
súhlasy a pod.

- členovia orgánov 
spoločenstva
- iné fyzické osoby

bežné osobné údaje:
- nevyhnutne potrebná 
identifikácia osôb

IT bezpečnosť
(spracúvanie 
osobných údajov pri 
aplikovaní prijatých 
bezpečnostných 
opatrení, ktoré 
prevádzkovateľ 
zaviedol pre 
dosiahnutie 
primeranej 
bezpečnosti)

plnenie zákonných povinností podľa čl. 32 
a nasl. GDPR/ § 39 a nasl. zákona o ochrane 
osobných údajov

- členovia orgánov 
spoločenstva
- iné fyzické osoby

bežné osobné údaje:
- nevyhnutne potrebná 
identifikácia osôb

Teda  prevádzkovateľ  spracúva  osobné  údaje  fyzických  osôb  jednotlivcov  (dotknutých  osôb)  pri
spracovateľských činnostiach vykonávaných na konkrétne účely uvedené vyššie (v tabuľke).
V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak  je  právnym  základom  spracúvania  osobných  údajov  dotknutých  osôb  právny  predpis,  tak

dotknutá  osoba je  povinná poskytnúť požadované osobné údaje  (inak prevádzkovateľ  nemôže
splniť zákonnú povinnosť),

- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb predzmluvný a zmluvný
vzťah,  tak  je  dotknutá  osoba  povinná  poskytnúť  požadované  osobné  údaje  (inak  nedôjde
k uzavretiu zmluvného vzťahu),

- ak  je  právnym  základom  spracúvania  osobných  údajov  dotknutých  osôb  oprávnený  záujem
prevádzkovateľa,  tak  dotknutá  osoba  je  povinná  poskytnúť  požadované  osobné  údaje  (inak
prevádzkovateľ  nedosiahne sledovaný zámer,  avšak v tomto prípade má dotknutá  osoba právo
namietať).  Oprávnený  záujem  prevádzkovateľa  musí  prevažovať  oprávnený  záujem  dotknutej
osoby na ochrane svojich osobných údajov.

Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Kategórie spracúvaných osobných údajov sú uvedené v tabuľke.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov počas plynutia
úložnej  doby v súlade  so  zákonom o archívoch a registratúrach,  napr.  poučenia,  zmluvy,  žiadosti,
prezenčné listiny. 
Ostatné  osobné  údaje,  ktoré  nie  sú  súčasťou registratúrnych záznamov,  uchováva  prevádzkovateľ
počas  doby  potrebnej  na  dosiahnutie  účelu  spracúvania  osobných  údajov,  napr.  pri  nadstavení
technických opatrení.
Nepotrebné  pracovné  poznámky  súvisiace  s agendou  ochrany  osobných  údajov,  chybné  výtlačky
a pod. prevádzkovateľ neuchováva, naopak prostredníctvom svojich oprávnených osôb ich likviduje/
vymazáva bez meškania, a to bezpečným spôsobom (viac k uchovávaniu vo všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (napr. advokát), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí.
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Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (najmä Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS iné podnety   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel 
spracúvania

Právny základ 
spracovateľskej 
činnosti

Kategórie 
dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

vybavovanie 
podnetov 
(nesubsumovaných
pod žiaden iný IS)

konkludentný súhlas

fyzické osoby:
-podávateľ podnetu
-prípadne iné fyzické 
osoby, podľa obsahu

bežné osobné údaje
(ak nejde o anonym- spravidla meno, priezvisko, 
titul, adresa, kontakt, podpis a skutočnosti 
uvádzané v podnete)

Teda prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb (dotknutých osôb) na právnom základe,
ktorým je konkludentný súhlas dotknutej osoby. Ide o dobrovoľné poskytovanie osobných údajov.
V rámci tejto spracovateľskej činnosti na vyššie uvedený účel sa spracúvajú bežné osobné údaje (v
závislosti od konkrétneho podnetu).

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov počas plynutia
úložnej doby v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach.
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Nepotrebné  pracovné  poznámky  súvisiace   s touto  agendou,  spamy  a pod.  prevádzkovateľ
neuchováva,  naopak  prostredníctvom  svojich  oprávnených  osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez
meškania, a to bezpečným spôsobom (viac k uchovávaniu vo všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (napr. advokát), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (najmä Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Tiež má dotknutá osoba právo odvolať súhlas:
-  keďže  nejde  o výslovný  súhlas,  ktorý  obsahuje  informáciu  ako  odvolať  súhlas,  tak  je  potrebné
postupovať ako pri podávaní žiadostí dotknutých osôb. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania  osobných  údajov  založeného  na  súhlase  pred  jeho  odvolaním.  Po  odvolaní  súhlasu
prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak tomu nebráni niektorá z výnimiek upravených v čl. 17 v ods.
3 Nariadenia GDPR.

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS webové sídlo   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva  osobné  údaje  dotknutých  osôb  (t.j.  fyzických  osôb)  v rámci  spracovateľských  činností,
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ktorých účel,  právny základ,  kategórie  dotknutých osôb a kategórie  osobných údajov,  sú uvedené
nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej 
činnosti

Kategórie 
dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

zverejňovanie osobných 
údajov na webovom 
sídle

súhlas dotknutej osoby
fyzická osoba:
- členovia orgánov,
-iné fyzické osoby.

bežné osobné údaje (najmä identifikačné a 
kontaktné údaje v nevyhnutne potrebnom 
rozsahu, fotky/ videá umožňujúce priamo 
alebo nepriamo v spojitosti s iným údajmi 
identifikovať fyzickú osobu)

správa webovej stránky
(udržiavanie aktuálnych 
informácií, 
vymazávanie, pridávanie
nových príspevkov, 
nastavenia, bezpečnosť 
a pod.)

oprávnený záujem 
prevádzkovateľa 
zviditeľniť svoju oficiálnu 
činnosť a poskytovať 
aktuálne informácie širokej
verejnosti

fyzická osoba:
- členovia orgánov,
-iné fyzické osoby

bežné osobné údaje 

Prevádzkovateľ (spoločenstvo) spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rámci spracovateľských 
činností vykonávaných na uvedené účely (tabuľka):

- zverejňovanie osobných údajov na webovom sídle,
- správa webovej stránky.

Právne základy spracúvania osobných údajov sú uvedené vyššie v tabuľke. 
Ak spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby so
zverejnením jej osobných údajov, tak:
- dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne,
- neposkytnutie údajov nemá pre dotknutú osobu žiadne negatívne dôsledky, 
- osobné údaje prevádzkovateľ získava priamo od dotknutej osoby,
- súhlas sa dáva na konkrétnu dobu, 
-  keď uplynie doba, na ktorú bol súhlas daný, alebo ho dotknutá osoba odvolá pred uplynutím tejto
doby, prevádzkovateľ okamžite prestane osobné údaje spracúvať na daný účel a následne ich vymaže.

Ak  spracúva  prevádzkovateľ  osobné  údaje  na  právnom  základe,  ktorým  je oprávnený  záujem
prevádzkovateľa  zviditeľniť  svoju  oficiálnu  činnosť  a poskytovať  aktuálne  informácie  širokej
verejnosti,  pracuje  prevádzkovateľ  okrem iného aj  s osobnými údajmi,  ktoré  získal  a zverejnil  na
legálnom právnom základe, teda:
- na základe súhlasu (tak ako je uvedené vyššie- fotky, videá, články atď.), 
-  na  základe  zákona  (povinné  zverejňovanie  zmlúv  týkajúcich  sa  nakladania  s finančnými
prostriedkami EÚ) alebo 
- na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (napr. zverejňovanie pracovných kontaktov osôb
v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Ide  najmä  o činnosti  ako  udržiavanie  aktuálnych  informácií,  vymazávanie  informácií,  pridávanie
nových príspevkov, nastavenia stránky, bezpečnosť stránky.

Prevádzkovateľ spracúva kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb:
- počas doby, na ktorú bol súhlas daný (ak je právny základ spracúvania súhlas dotknutej osoby),
- počas doby, ktorú ustanovuje pre zverejňovanie zmlúv „infozákon“ (ak je právny základ spracúvania
právny predpis),
- počas doby potrebnej na dosiahnutie sledovaného účelu (ak je právny základ spracúvania oprávnený
záujem).
Viac k uchovávaniu osobných údajov vo všeobecnej časti tohto informovania.

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
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- široká verejnosť (osobné údaje zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak  pôsobí.  V tomto  prípade  prevádzkovateľ  pre  správu  webovej  stránky  využíva  externý
podnikateľský subjekt, ktorý je z pohľadu ochrany osobných údajov považovaný za sprostredkovateľa
(ZDRAVIE ŠPORTOM, Andická 28/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42347653).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (najmä Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo  namietať  spracúvanie  osobných  údajov,  ak  je  právnym  základom  oprávnený  záujem
prevádzkovateľa.  Platí,  že  oprávnený záujem prevádzkovateľa musí  prevažovať oprávnený záujem
dotknutej osoby na ochrane svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Tiež má dotknutá osoba právo odvolať svoj súhlas:
-V prípade  dobrovoľne  poskytnutých  osobných  údajov  má  dotknutá  osoba  právo  odvolať  súhlas
kedykoľvek pred uplynutím doby, na ktorú bol súhlas daný (v konkrétnom preukázateľnom súhlase je
doba uvedená), a to určeným spôsobom (v konkrétnom preukázateľnom súhlase je spôsob určený).
Platí, že odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu
prevádzkovateľ  okamžite  prestane  spracúvať  osobné  údaje  na  daný účel a následne  ich  bezpečne
vymaže. 

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS agenda lesnej stráže   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
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č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva  osobné  údaje  dotknutých  osôb  (t.j.  fyzických  osôb)  v rámci  spracovateľských  činností,
ktorých účel,  právny základ,  kategórie  dotknutých osôb a kategórie  osobných údajov,  sú uvedené
nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej 
činnosti

Kategórie dotknutých 
osôb

Kategória osobných 
údajov

návrh na ustanovenie člena 
lesnej stráže

-zákon 
-vykonávací predpis

-navrhovaný člen
-osoba podávajúca návrh za 
spoločenstvo

bežné osobné údaje aj 
osobitná kategória osobných 
údajov:
- zoznam/ rozsah určuje zákon

interná kontrola- sledovanie, 
či člen lesnej stráže riadne 
vykonáva svoju funkciu

zákonná povinnosť-

-člen lesnej stráže
-iné fyzické osoby (napr. 
osoby, ktoré spôsobili škodu)
-osoba oprávnená sledovať 
činnosť lesnej stráže za 
spoločenstvo

bežné osobné údaje

návrh na odvolanie člena 
lesnej stráže

oprávnený záujem 
vyplývajúci zo zákona 

-člen lesnej stráže, ktorého sa 
odvolanie týka
-osoba podávajúca návrh za 
spoločenstvo

bežné osobné údaje

plnenie zákonných povinností 
člena lesnej stráže

zákonná povinnosť
-člen lesnej stráže
-iné fyzické osoby (napr. 
škodcovia, podozrivé osoby)

bežné osobné údaje

využívanie zákonných 
oprávnení člena lesnej stráže

oprávnený záujem 
vyplývajúci zo zákona 

-člen lesnej stráže
-iné fyzické osoby (napr. 
škodcovia, podozrivé osoby)

bežné osobné údaje

oprávnenie člena lesnej stráže 
používať technické 
prostriedky na zhotovenie 
fotodokumentácie, 
videodokumentácie a 
zvukových záznamov 
potrebných na 
zdokumentovanie veci a 
konania

oprávnený záujem 
vyplývajúci zo zákona 

fyzické osoby a ich konanie bežné osobné údaje

poistenie zodpovednosti
zákonná povinnosť- 
vyžaduje sa uzavretie 
zmluvy

-člen lesnej stráže
-osoba konajúca za 
spoločenstvo

bežné osobné údaje

Teda  prevádzkovateľ  spracúva  osobné  údaje  dotknutých  osôb  pri  spracovateľských  činnostiach
vykonávaných na konkrétne účely uvedené vyššie (v tabuľke).
V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak  je  právnym  základom  spracúvania  osobných  údajov  dotknutých  osôb  právny  predpis,  tak

dotknutá  osoba je  povinná poskytnúť požadované osobné údaje  (inak prevádzkovateľ  nemôže
splniť zákonnú povinnosť),

- ak  je  právnym  základom  spracúvania  osobných  údajov  dotknutých  osôb  oprávnený  záujem
prevádzkovateľa,  tak  dotknutá  osoba  je  povinná  poskytnúť  požadované  osobné  údaje  (inak
prevádzkovateľ  nedosiahne sledovaný zámer,  avšak v tomto prípade má dotknutá  osoba právo
namietať).  Oprávnený  záujem  prevádzkovateľa  musí  prevažovať  oprávnený  záujem  dotknutej
osoby na ochrane svojich osobných údajov.

Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Kategórie spracúvaných osobných údajov sú uvedené v tabuľke.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov počas plynutia
úložnej doby v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach. 
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Ostatné  osobné  údaje,  ktoré  nie  sú  súčasťou registratúrnych záznamov,  uchováva  prevádzkovateľ
počas doby potrebnej  na dosiahnutie  účelu spracúvania  osobných údajov,  napr.  obrazovo-zvukové
záznamy.
Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou, chybné výtlačky a pod. prevádzkovateľ
neuchováva,  naopak  prostredníctvom  svojich  oprávnených  osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez
meškania, a to bezpečným spôsobom (viac k uchovávaniu vo všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (najmä príslušné
orgány a inštitúcie), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (najmä Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.

 IS PAM   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva  osobné  údaje  dotknutých  osôb  (t.j.  fyzických  osôb)  v rámci  v rámci  spracovateľských
činností,  ktorých účel,  právny základ,  kategórie  dotknutých osôb a kategórie  osobných údajov,  sú
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uvedené nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej 
činnosti

Kategórie dotknutých osôb
Kategória osobných 
údajov

Predzmluvné vzťahy 
-predzmluvné vzťahy na 
základe Zákonníka práce Fyzická osoba jednotlivec:

- úspešní uchádzači o zamestnanie 

Bežné osobné údaje
(zoznam/ rozsah osobných 
údajov podľa zákona)

pracovné zmluvy/ dohody 
a ich zmeny, ukončenia
(osobný spis)

-pracovnoprávne vzťahy 
ako zmluvné vzťahy 
upravené zákonom 

Fyzická osoba jednotlivec:
- zamestnanec (vrátane dohodárov),
- manželia  alebo manželky  
zamestnancov,, vyživované  deti  
zamestnancov, rodičia vyživovaných
detí  zamestnancov, blízke  osoby, 

Pozn.: bývalí  zamestnanci/ dohodári
počas plynutia úložnej doby

Bežné osobné údaje, môže 
byť aj osobitná kategória 
osobných údajov, údaje 
týkajúce sa uznania viny za 
spáchané priestupky 
a trestné činy 

Evidenčný list 
dôchodkového 
zabezpečenia

-zákony

Fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanec, 

Pozn.: bývalí  zamestnanci/ dohodári
počas plynutia úložnej doby

Bežné osobné údaje

Mzdový list 
-zákon 

Fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanec, 

Pozn.: bývalí  zamestnanci/ dohodári
počas plynutia úložnej doby

Bežné osobné údaje

RLFO – prihlášky, 
odhlášky, zmeny

-zákony

Fyzická osoba jednotlivec:
- zamestnanec (vrátane dohodárov)

Pozn.: bývalí  zamestnanci/ dohodári
počas plynutia úložnej doby

Bežné osobné údaje

Nemocenské dávky -zákon 

Fyzická osoba jednotlivec:
- zamestnanec

Pozn.: bývalí  zamestnanci počas 
plynutia úložnej doby

Bežné osobné údaje, 
osobitná kategória osobných
údajov

Výkazy do Sociálnej 
poisťovne, Zdravotných 
poisťovní, DDS, DÚ

-zákony

Fyzická osoba jednotlivec:
- zamestnanec(vrátane dohodára)

Pozn.: bývalí  zamestnanci/ dohodári
počas plynutia úložnej doby

Bežné osobné údaje

Vyhlásenie k dani 
z príjmov zo závislej 
činnosti

zákon 

Fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanec (vrátene dohodárov), 
-manželia  alebo manželky  
zamestnancov, vyživované  deti  
zamestnancov, rodičia vyživovaných
detí  zamestnancov, blízke  osoby

Pozn.: bývalí  zamestnanci/ dohodári
počas plynutia úložnej doby

Bežné osobné údaje

Podklady ku mzdám 
vrátane dochádzky 
a výplatné pásky

-zákon

Fyzická osoba jednotlivec:
- zamestnanec (vrátene dohodárov)

Pozn.: bývalí  zamestnanci/ dohodári
počas plynutia úložnej doby

Bežné osobné údaje

Zrážky zo miezd- povinné
-zákon

Fyzická osoba jednotlivec:
- zamestnanec (vrátene dohodárov)

Pozn.: bývalí  zamestnanci/ dohodári
počas plynutia úložnej doby

Bežné osobné údaje, údaje 
týkajúce sa uznania viny za 
spáchané priestupky 
a trestné činy

Zrážky zo miezd- ostatné zmluvný vzťah 
pripustený zákonom

Fyzická osoba jednotlivec:
- zamestnanec (vrátene dohodárov)

Bežné osobné údaje
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Pozn.: bývalí  zamestnanci/ dohodári
počas plynutia úložnej doby

Škodové udalosti – 
zamestnanci

oprávnený záujem 
prevádzkovateľa na 
základe zákona

Fyzická osoba jednotlivec:
- zamestnanec (vrátene dohodárov)

Pozn.: bývalí  zamestnanci/ dohodári
počas plynutia úložnej doby

Bežné osobné údaje

dohody o náhrade škody
zmluvný vzťah podľa 
zákona

fyzické osoby:
-osoby v pracovnoprávnom vzťahu
-osoba oprávnená podpísať dohodu 
za prevádzkovateľa

Bežné osobné údaje

dohody o hmotnej 
zodpovednosti

predzmluvný a zmluvný  
vzťah 

Fyzická osoba jednotlivec:
- zamestnanec

Pozn.: bývalí  zamestnanci počas 
plynutia úložnej doby

Bežné osobné údaje 

poskytovanie 
a zverejňovanie 
kontaktných údajov 
zamestnancov na pracovné
účely

oprávnený záujem 
vyplývajúci zo zákona

Fyzická osoba jednotlivec- osoba 
v pracovnoprávnom vzťahu

Bežné osobné údaje:
- zoznam stanovuje zákon

zaškolenie alebo zaučenie 
zamestnanca- potvrdenia

zákonná povinnosť 
stanovená zákonom

fyzické osoby:
-zamestnanci

Pozn.: bývalí  zamestnanci počas 
plynutia úložnej doby

bežné osobné údaje 

prehlbovanie kvalifikácie 
zamestnancov vrátane 
jeho dokladovania (kópie 
dokladov o odbornej 
spôsobilosti, certifikátov, 
osvedčení a pod.)

oprávnený záujem 
prevádzkovateľa 
mapovať plnenie 
povinnosti zamestnancov
prehlbovať/ udržiavať/ 
obnovovať kvalifikáciu 
vyplýva zo zákona)

fyzické osoby:
-zamestnanci 

Pozn.: bývalí  zamestnanci počas 
plynutia úložnej doby

bežné osobné údaje

dokladovanie kvalifikácie 
zamestnancov (stupeň 
vzdelania) vrátane jej 
zvyšovania (kópie 
dokladov- vysvedčenie, 
diplom)

oprávnený záujem 
prevádzkovateľa 
zdokumentovať stupeň 
vzdelania zamestnancov 
prípadne jeho zvýšenia 
(dosiahnutie vyššieho 
stupňa vzdelania)

fyzické osoby:
-zamestnanci 

Pozn.: bývalí  zamestnanci počas 
plynutia úložnej doby

bežné osobné údaje

BOZP
-zákony
-vykonávacie predpisy

-zamestnanec/ dohodár 
prevádzkovateľa
-iné fyzické osoby (napr. 
zamestnanec externého subjektu pri 
úraze)

Bežné osobné údaje, nie je 
vylúčená ani osobitná 
kategória osobných údajov 

Teda  prevádzkovateľ  spracúva  osobné  údaje  dotknutých  osôb  pri  spracovateľských  činnostiach
vykonávaných na konkrétne účely uvedené vyššie v tabuľke.
V prípade získavania a spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ako zamestnávateľom platí
nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis/y,  tak

dotknutá  osoba  je  povinná  poskytnúť  požadované  osobné  údaje  (inak  zamestnávateľ  nemôže
splniť zákonnú povinnosť),

- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb predzmluvný a zmluvný
vzťah (zmluvy, dohody), tak je dotknutá osoba povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak
nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu),

- ak  je  právnym  základom  spracúvania  osobných  údajov  dotknutých  osôb  oprávnený  záujem
prevádzkovateľa,  tak  dotknutá  osoba  je  povinná  poskytnúť  požadované  osobné  údaje  (inak
prevádzkovateľ  nedosiahne sledovaný zámer,  avšak v tomto prípade má dotknutá  osoba právo
namietať).  Oprávnený  záujem  prevádzkovateľa  musí  presahovať  oprávnený  záujem  dotknutej
osoby na ochrane svojich osobných údajov.

Právne základy sú uvedené v tabuľke.
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Kategórie spracúvaných osobných údajov sú uvedené v tabuľke.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov počas plynutia
úložnej  doby  v súlade  so  zákonom  o archívoch  a registratúrach  (napr.  osobné  spisy,  dochádzku,
mzdové listy).
Ostatné  osobné  údaje,  ktoré  nie  sú  súčasťou registratúrnych záznamov,  uchováva  prevádzkovateľ
počas  doby  potrebnej  na  dosiahnutie  účelu  spracúvania  osobných  údajov  (napr.  v prípade
zverejňovania údajov o zamestnancoch podľa § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov).
Nepotrebné pracovné poznámky súvisiace s touto agendou, chybné výtlačky a pod. prevádzkovateľ
neuchováva,  naopak  prostredníctvom  svojich  oprávnených  osôb  ich  likviduje/  vymazáva  bez
meškania, a to bezpečným spôsobom (viac k uchovávaniu vo všeobecnej časti).

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (najmä príslušné
orgány a inštitúcie, napr. zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, príslušný daňový úrad), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí. V tomto prípade  prevádzkovateľ využíva pre spracovanie miezd a vedenie agendy PAM
externý  podnikateľský  subjekt,  ktorý  je  z pohľadu  ochrany  osobných  údajov  považovaný  za
sprostredkovateľa (LEDS, s.r.o., Stošice 826, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 36755605).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (najmä Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.
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 IS Zverejňovanie zmlúv   

Prevádzkovateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, IČO: 30226651, 032 21 Bobrovec
č.  90,  Slovenská  republika (ďalej  len  „prevádzkovateľ),  ktorý  nemá  určenú  zodpovednú  osobu,
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej
účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania
Právny základ 
spracovateľskej 
činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

zverejňovanie zmlúv 
týkajúcich sa nakladania s 
finančnými prostriedkami 
Európskej únie

osobitný predpis 
(infozákon)

fyzické osoby
- zmluvné strany
-prípadne iné fyzické osoby

Bežné osobné údaje (zoznam/ 
rozsah zverejňovaných osobných 
údajov upravujú právne predpisy)

Teda prevádzkovateľ zverejňuje so zmluvami aj osobné údaje dotknutých osôb, a to tie, o ktorých to
stanovuje právny predpis (ostatné osobné údaje musí prevádzkovateľ anonymizovať). Dotknuté osoby,
ktoré poskytli svoje osobné údaje pri uzatváraní zmluvy, majú povinnosť toto zverejnenie strpieť.
Pri tejto spracovateľskej činnosti  na vyššie uvedený účel  (v tabuľke) prevádzkovateľ spracúva len
bežné osobné údaje.

Prevádzkovateľ  zverejňuje  osobné  údaje,  ktoré  sú  súčasťou  zverejňovaných  zmlúv,  v lehote
ustanovenej právnym predpisom („infozákonom“).
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- verejnosť (zverejnené zmluvy na webovom sídle prevádzkovateľa),
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov (najmä príslušné
orgány- v procese zverejňovania), 
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom), 
-  oprávnené  osoby  prevádzkovateľa,  aby  mohli  vykonávať  svoju  činnosť  (riadne  poverené  na
spracúvanie osobných údajov a riadne poučené o svojich povinnostiach v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov vrátane poučenia o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch),
- sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, resp. jeho oprávnené osoby,
ak pôsobí (nepôsobí, ak dôjde k zmene, dokument sa zaktualizuje).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj  tretím stranám, ktoré nie sú považované za
príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych
úloh.  Osobné  údaje  si  žiadajú  spravidla  na  základe  oprávnení,  ktoré  im  vyplývajú  z osobitných
predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (najmä Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).

Každá dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov práva, konkrétne:
- právo na prístup k svojim osobným údajom (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
- právo na opravu svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti),
-  právo na obmedzenie  spracúvania  svojich osobných údajov (viac  k tomuto právu vo všeobecnej
časti),
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Žiadosti v nadväznosti na vyššie uvedené práva si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Urbárske pozemkové spoločenstvo BOBROVEC, 032 21 Bobrovec

č. 90, Slovenská republika
- v elektronickej forme na mail: upsb@urbarbobrovec.sk

Strana 37 z 38



Ďalej má dotknutá osoba:
- právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(viac k tomuto právu vo všeobecnej časti).

Na záver je potrebné zdôrazniť, že:
-  Prenos  osobných  údajov  do  tretej  krajiny  alebo  medzinárodnej  organizácie  prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
-  V podmienkach  prevádzkovateľa  sa  neuskutočňuje  automatizované  individuálne  rozhodovanie
vrátane profilovania.
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