
 

JWTS, s.r.o. 

Peter Jurčo:     +421 910 743 281         hodinovagaraz@gmail.com              www.hodinovagaraz.sk 

DOLOŽKA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov za účelom zmluvne dohodnutého krátkodobého nájmu nebytových 

priestorov. 

 

Osobné údaje budú využívané výhradne pre účel, pre ktorý boli získané a po dobu uchovávania 

registratúrnych záznamov v súlade s  ustanoveniami uvedených osobitných predpisov.  

 

Prevádzkovateľ: JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice 

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby 

vymedzujú aj ustanovenia §19 odsek 2 písmená b), d) osobitného predpisu.2 

 

 

Dotknutá osoba týmto prehlasuje a podpísaním tohto dokumentu aj potvrdzuje, že Prevádzkovateľ 

splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s ustanoveniami  §19 zákona o ochrane osobných údajov.3 

 

Dotknutá osoba týmto prehlasuje a podpísaním tohto dokumentu aj potvrdzuje, že 

 bola informovaná o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv 

na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,  

 bola informovaná o právach podľa ustanovení §19 odsek 2 písmená b), d) zákona o ochrane 

osobných údajov.4 

 

Dotknutá osoba týmto prehlasuje a podpísaním tohto dokumentu aj potvrdzuje, že poskytnuté 

osobné údaje sú pravdivé a aktuálne. 

 

Dotknutá osoba týmto prehlasuje a podpísaním tohto dokumentu aj potvrdzuje, že dáva 

prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie 

uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. 

 

 

 

 

v Bratislave dňa ___________2019                        ______________________________ 

                                                                                          podpis dotknutej osoby 

 

 

 

                                                 
2 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
3 tamtiež 
4 tamtiež 


