INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Obmedzenie vlastníckych práv
Prevádzkovateľ: eustream, a.s.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3480/B
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ochranaou@eustream.sk, +421 (2) 6250 7111
Účel spracúvania: poskytovanie finančných náhrad dotknutým vlastníkom lesných pozemkov za
obmedzenie vlastníckych práv v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch,
a) kontaktovanie dotknutých vlastníkov lesných pozemkov počas realizácie príprav pre možnosť
uzatvorenia zmluvného vzťahu s dotknutými vlastníkmi,
b) príprava a vyhotovenie návrhov dohôd na poskytnutie náhrad dotknutým vlastníkom
(predzmluvné vzťahy) a ich zaslanie dotknutým vlastníkom,
c) uzatvorenie zmluvného vzťahu a následná evidencia zmien, plnenie zmluvy (poskytnutie
finančnej náhrady), obchodná komunikácia, zápis do Katastra nehnuteľností, vymáhanie
plnenia povinností a pohľadávok.
Právny základ spracúvania v prípade, kedy:
a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre kontaktovanie dotknutých vlastníkov z dôvodu
plnenia si výslovne danej zákonnej povinnosti poskytnúť dotknutým vlastníkom náhrady za
obmedzenie vlastníckych práv, ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné podľa
osobitného predpisu, t.j. použitím právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných
údajov). Osobitným predpisom, ktorý prevádzkovateľovi určuje vyššie uvedenú povinnosť, je
vyvodené najmä z ust. § 35 a nasl. zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch.
b) Prevádzkovateľ spracúva údaje nevyhnutné pre prípravu a vyhotovenie návrhov dohôd na
poskytnutie náhrad dotknutým vlastníkom (predzmluvné vzťahy), vykonáva spracúvanie
osobných údajov použitím právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného
nariadenia o ochrane osobných údajov.
c) Prevádzkovateľ spracúva údaje nevyhnutné pre uzatvorenie dohôd na poskytnutie náhrad
dotknutým vlastníkom (zmluvné vzťahy), vykonáva spracúvanie osobných údajov použitím
právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných
údajov.
Doba uchovávania:
a) 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú.
b) 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú.
c) 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú.
Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
a) IURISTICO s.r.o. – spoločnosť zabezpečujúca administratívnu a legislatívnu podporu;
Prevádzkovatelia poštových služieb a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na
základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti.
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b) IURISTICO s.r.o. – spoločnosť zabezpečujúca administratívnu a legislatívnu podporu; Advokáti
a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti
a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
c) IURISTICO s.r.o. – spoločnosť zabezpečujúca administratívnu a legislatívnu podporu; Advokáti;
Prokuratúra; Súdy; Správne orgány; Kataster nehnuteľností; Exekútorské úrady;
Prevádzkovatelia poštových služieb a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na
základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti.
Kategória osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva najmä kontaktné a identifikačné osobné
údaje ako napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, príp. ďalšie osobné údaje v rozsahu listu
vlastníctva.
Zdroj získania osobných údajov: Verejne dostupné informačné zdroje a registratúry ako napríklad
Kataster nehnuteľností.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie,
obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené aj na
webovom sídle prevádzkovateľa https://www.eustream.sk/sk_ochrana-udajov.
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