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POUČENIE  O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Informácia o spracúvaní osobných údajov klienta 

1. Prevádzkovateľ  

Prevádzkovateľom sa rozumie Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok 

IČO 36 366 277 v zmysle čl. 4 ods. 7 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 

RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej 

len „Nariadenie GDPR“). Spracúvanie osobných údajov sa riadi Nariadením GDPR a 

zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len: „Zákon o ochrane osobných údajov“).  

2. Účely spracúvania a právny základ spracúvania 

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rozsahu a na účel vydania rezidentskej 

parkovacej karty podľa §6 Podmienok dočasného parkovania v meste Pezinok schváleného 

VZN č. 12/2016 účinného zo dňa 30.12.2016 na obdobie od doručenia požadovaných 

osobných údajov potrebných na vydanie rezidentskej parkovacej karty rezidentovi až do 

uplynutia doby povinnej na účely archivácie pre daňové účely. 

Získané a spracúvané osobné údaje nebudú poskytnuté iným osobám. 

3. Práva dotknutej osoby  vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov 

a) právo na prístup k svojim osobným údajom 

b) právo na opravu osobných údajov 

c) právo na výmaz osobných údajov 

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

e) právo na prenosnosť osobných údajov 

f) právo namietať spracúvanie osobných údajov 

g) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas ( v prípade , že je súhlas právnym základom 

spracúvania osobných údajov) 

h) právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane 

osobných  údajov 

4. Informácie o poskytnutí osobných údajov žiadateľom 

1. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vydanie rezidentskej 

parkovacej karty rezidentovi. 

2. Neposkytnutie osobných údajov podľa bodu 4, ods. 1 znemožňuje vydanie rezidentskej 

parkovacej karty rezidentovi. 

Iné dôležité informácie 

 

 


