
Súhlasím so spracovaním mojej e-mailovej adresy prevádzkovateľom: VSD Development, s. r. o., so 

sídlom Röntgenova 3751/26, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 50 963 473 za účelom 

pravidelného zasielania noviniek (newsletteru) týkajúcich sa rezidenčného projektu „LIGET“. Svoj 

súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania 

osobných údajov pred jeho odvolaním. 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov a ich ochrane 

Označenie prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť VSD Development, s. r. o., so sídlom Röntgenova 

3751/26, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 50 963 473 (ďalej len „VSD“). 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je možnosť spoločnosti VSD zasielať Vám aktuálne 

novinky ohľadom stavu projektu „LIGET“ a aktuálnej ponuky priestorov. Právnym základom takého 

spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas so spracúvaním 

osobných údajov. 

Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania osobných údajov, na ktorý 

boli získané, najneskôr však do doby, keď nebude daný právny základ spracúvania osobných údajov 

podľa Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. 

Príjemcovia osobných údajov 

Príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť subjekty spolupracujúce s VSD v oblasti marketingovej 

komunikácie a predaja priestorov v projekte „LIGET“, ktoré boli spoločnosťou VSD poverené 

sprostredkovaním spracúvania osobných údajov, napr. realitná kancelária .................................., ktorá 

Vám môže na základe poskytnutých údajov zasielať pravidelné informácie ohľadom ponuky predaja 

priestorov v rámci projektu. 

Príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť tiež poskytovatelia služieb, ktoré spoločnosť VSD využíva, 

aby mohla realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Konkrétne 

ide o služby spojené s technickou a softwarovou podporou. 

Príjemcovia sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto 

pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo 

spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel. 

Informácia o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať (spôsoby 

kontaktovania VSD sú uvedené nižšie); odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním.  

Bez poskytnutia Vašej e-mailovej adresy Vám nevieme zasielať newsletter s novinkami ohľadom stavu 

projektu a aktuálnej ponuky. 

Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania 



VSD pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného 

individuálneho rozhodovania, ani profilovanie. 

Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov 

Za predpokladu dodržania podmienok stanovených právnymi predpismi upravujúcimi ochranu 

osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva: 

Ako dotknutá osoba máte voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo 

na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. 

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených 

Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať Úradu na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania. 

Možnosti kontaktovania spoločnosti VSD 

Spoločnosť VSD je možné kontaktovať ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a využiť práva 

uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti VSD alebo 

zaslaním e-mailu na adresu liget@liget.sk 
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