
Informácie o spracúvaní osobných údajov 
 
  
Identifikácia prevádzkovateľa: 
KT INVEST a. s. 
Miesto podnikania: Priemyselná ul.267/23, 965 01 Ladomerská Vieska 
IČO: 36 026 620 
zapísaný na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel: Sa, číslo vložky: 470/S. 
Kontakty prevádzkovateľa: ktinvest.lv@gmail.com 
(ďalej len „prevádzkovateľ“) 
Rozsah spracúvaných údajov 
Od nájomcov priestorov požadujeme nevyhnutné údaje na uzavretie nájomnej zmluvy ( meno a 
priezvisko, adresa trvalého bydliska, datum narodenia, rodné číslo a podpis) 
Účel spracúvania údajov 
Spracúvanie osobných údajov nájomcov v rozsahu identifikácie osoby nájomcu v záhlaví faktúry je 
nevyhnutné na uzavretie a plnenie práv a povinností z nájomnej zmluvy. Poskytnutie čísla účtu na 
vyplatenie preplatkov a telefónneho čísla na účely kontaktovania vo veciach nájmu je dobrovoľné a 
kedykoľvek odvolateľné. Údajesú ďalej spracúvané pri plnení zákonných účtovných a evidenčných 
povinností prevádzkovateľa podľa osobitých právnych predpisov. Oprávneným záujmom 
prevádzkovateľa je poštový styk s nájomcom ohľadom nájmu priestorov a preukázanie nájomného 
vzťahu napr. orgánmi verejnej moci. 
Príjemcovia osobných údajov 
Príjemcami osobných údajov sú poskytovatelia poštových služieb, auditor, advokát alebo iný poradca 
viazaný mlčanlivosťou. Údaje môžu byť poskytnuté orgánom vyššej moci, ak bude prevádzkovateľ na 
take poskytnutie podľa zákona povinný. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani 
profilovanie. 
Doba uchovávania osobných údajov 
Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľ vykonáva od uzatvorenia zmluvy o nájme priestorov až 
do momentu skončenia nájomného vzťahu. Po uplynutí doby trvania nájomnej zmluvy, prevádzkovateľ 
osobné údaje spracúva do uplynutia premlčacích lehôt umožňujúcich uplatnenie právnych nárokov a 
zániku práv, ktoré môžu prevádzkovateľovi prislúchať. 
Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu: 
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, 
môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika. 
Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je 
Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte. 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane 
profilovania.  
 


