
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

BYTOVÉ DRUŽSTVO SNINA 

Budovateľská 2204, 069 01 Snina 

Zapísané: OR OS Prešov 
Oddiel : Dr. 
Vložka č.: 232/P 

Tel.: 057/ 762 21 81 
Fax: 057/ 762 45 25 

Číslo účtu: 5719532/0200 
E-mail: bdsnina@snina.net 
 

IČO:                 00617318 
DIČ:                 2020794853 
IČO DPH: SK 2020794853 

Súhlas na spracovanie osobných údajov 

v zmysle § 11 ods. (4)  zákona NR SR č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov 
 

Týmto poskytujem súhlas v zmysle ustanovenia  §11 ods. (4) zákona NR SR č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov 
prevádzkovateľovi IS osobných údajov, Bytovému družstvu, Snina, so sídlom Budovateľská 2204, 069 01 Snina, IČO: 00617318, 
k spracovaniu mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu 
v rozsahu: názov ulice, orientačné a súpisné číslo domu, číslo bytu, názov obce, PSČ, názov okresu a názov štátu, adresa na zasielanie 
korešpondencie (korešpondenčná adresa) v rozsahu: názov ulice, orientačné a súpisné číslo domu, číslo bytu, názov obce, PSČ, názov 
okresu a názov štátu, číslo občianskeho / identifikačného preukazu, rodinný stav, štátna príslušnosť, údaj o počte členov domácnosti, číslo 
telefónu, E-mail a číslo bankového účtu. 

Uvedené osobné údaje poskytujem BD Snina za účelom plnenia zákonnej povinnosti viesť zoznam všetkých svojich členov podľa 
§ 228 OZ a za účelom plnenia povinnosti vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v súvislosti so zabezpečením  správy bytových domov a správy a prenajímania bytov.  

BD Snina ako prevádzkovateľ IS osobných údajov sa zaväzuje na dodržiavanie podmienok pri spracovávaní osobných údajov 
stanovených v § 6 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracovávať v súlade 
s dobrými mravmi spôsobom ktorý neodporuje zákonu. Osobné údaje nezneužije a bude ich chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením 
neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním.  
 

Meno a priezvisko, titul:   ........................................................................... 

Rodné priezvisko:   ........................................................................... 

Dátum narodenia:   .......................................................................... 

Adresa TP:    ........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

Korešpondenčná adresa:   ........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

ČOP / ČID:    ............................................................................ 

Rodinný stav:    ............................................................................ 
(doložený sobášny list, rozsudok o rozvode ) 

Štátna príslušnosť:   ............................................................................  

Počet členov domácnosti:   ............................................................................ 

Číslo telefónu:     ............................................................................ 

E-mail:       ............................................................................ 

Banka / číslo účtu:    ............................................................................ 
 
 
 
V Snine dňa: .....................................    .............................................................. 
              podpis poskytovateľa údajov 


