
ZMLUVAO ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
uzavretá podľa ~ lSln a nasi. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

(dalej len „zmluva“)

ev. Č. oprávneného: 221613-0170001680-VB

1. ZMLUVNĚ STRANY

Obec Beladice
Sídlo: Gaštanová 167,95175 Be adice
Zastúpené: PhDr. Mário Žáčik - starosta
IČO: 00307769
DIČ: 2021037843
Údaje k DPH: Povinný pre účely tejto zmluvy nie je považovaný za zdaniteľnú

osobu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dan z pridanej hodnoty
v platnom znení

BAN: SK6S 0200 0000 0000 2392 9162

(ďalej len „Povinný“)

a

Západoslovenská distribučná, as.
Sídlo: Čulenova 6,81647 Bratislava
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B
Zastúpená: Ing. Xénia Albertová —vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

na základe poverenia Č. 00363-URI POIN zo dňa 18.09.2020
Jaroslav KIimaj — expert riadenia v astníckych vzťahov
na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020

IČO: 36361518
lČ DPH: 5K2022189048
IBAN: 5K59 1100 0000 0026 2610 6826

(dalej len „Oprávnený“)

a

Ing. Jozef Vyskoč, rodné priezvisko Vyskoč
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

(ďalej len „Žiadater)
(Povinný, Oprávnený a Žiadateľ daIej spoločne len „Zmluvné strany“)

2. úVODNĚ USTANOVENIA

1. Povinný je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nasledovných nehnuterností —

pozemkov:

I Parcelně I Register I Výmera I I Katastrálne I I
LV Č. I Druh pozemku I ‘ . I Obec I Okres

~ Číslo KN lvm2l I uzemie I I
Zastavaná plocha a~ 1368/8 C 294 494 . ~ Pustý Chotár Beladice Zlaté Moravcenadvorie

(dalej len „Zatažená nehnuteínost“).
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2. Opravneny je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny vydaného
rozhodnuti‘,, Úradu pre reguláciu sietových odvetví (ďalej len „Povolenie“) a zabezpečuje prevádzkovanie
distribučnej sústavy na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza aj Zaťažená nehnuternost.

3. V súvislosti s investičným zámerom Žiadateľa uzatvorili Oprávnený a Žiadateľ dňa 14.7.2022 zmluvu O pripojení
odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170001680 (ďalej len 02n,luva o pripojeni“).
V zmluve o pripojení sa Oprávnený zaviazal, že v rámci stavby „(BV 24 RD Pustý Chotár - Beladice“ (dalej len
„Elektroenergetická stavba“) vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo elektroenergetické stavby a
zariadenia distribučnej sústavy. V Zmluve o pripojení si zároveň Oprávnený a Žiadateľ dohodli úpravu práv
a povinností pri realizácii Elektroenergetickej stavby, pričom žiadater sa zaviazal Oprávnenému zabezpečit mu
práva zodpovedajúce vecným bremenám k pozemkom dotknutým realizáciou Elektroenergetickej stavby.

4. V rámci Elektroenergetickej stavby budú na Zaťaženú nehnuteľnosť umiestnené nasledovné elektroenergetické
zariadenia :
a) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (dalej len „Elektroenergetické zariadenia“).

5. Elektroenergetické zariadenia sa budú nachádzat na časti Zaťaženej nehnuternosti v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne na zameranie vecného bremena číslo 411/2022, úradne overeným dňa 16.9.2022 pod
číslom 582/2022 (ďalej len „Geometrický plán“). Kápia časti Geometrického plánu týkajúca sa Zataženej
nehnuteínosti tvorí prilohu tejto zmluvy a je neoddeliteínou súčastou tejto zmluvy.

3. ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN

1. Povinný zriaďuje touto zmluvou v prospech Oprávneného vecné bremená in personam, predmetom ktorých je
povinnost Povinného strpieť na časti Zataženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne ako
koridor vecných bremien:
a) zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek mé stavebné

úpravy Elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
(ďalej len „Vecné bremená“), za podmienok ďalej dohodnutých v tejto zmluve.

2. Oprávnený Vecné bremená prijíma.

4. NAHRADAZAZRIADENIEVEcNÝcH BREMIENA$PÓSOBJEJ ÚHRADY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Povinný zriaďuje Vecné bremená podľa tejto zmluvy bezodplatne.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto zmluvy budú vysporiadané všetky nároky Povinného

vyplývajúce zo zriadenia Vecných bremien podťa tejto zmluvy, vrátane nárokov Povinného na jednorazovú
náhradu za zriadenie zákonných vecných bremien, nútené obmedzenie užívania Zataženej nehnuteľnosti
a nútené obmedzenie uživania Zataženej nehnuteľnosti Povinným v ochrannom pásme Elektroenergetických
zariadení podľa 5 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov, a že si
Povinný nebude z tohto titulu uplatňovat žiadne ďalšie nároky voči Oprávnenému. Týmto nie je dotknutý nárok
Povinného na náhradu škody, ak mu vznikne po podpise tejto zmluvy porušením povinností Oprávneného pri
výkone práv vyplývajúcich z Vecných bremien.

5. OSOBITNÉ WHLÁSENIAZMLUVNýCH STRAN

Povinný vyhlasuje, že:
a) je oprávnený samostatne nakladat so Zataženou nehnuteľnostou v celom rozsahu potrebnom pre platné

uzavretie tejto zmluvy,
b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkotvek práv k Zataženej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností

a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavriet túto zmluvu a vykonávat práva
zodpovedajúce Vecným bremenám Oprávneným,

c) Zataženú nehnuternost nadobudol v súlade $ platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a žiadna
tretia osoba si neuplatňuje a ani nemóže uplatňovat akékoľvek nároky k Zataženej nehnuteľnosti,

d) nie je účastnikom žiadneho súdneho alebo mého sporu týkajúceho sa, resp. súvisiaceho, so Zataženou
nehnuternostou.

2. Zriadenie Vecných bremien v prospech Oprávneného bob schválené Obecným zastupiteľstvom na zasadnutí
dňa 17.10.2022. Kápia výpisu z uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo 402/2022 tvorí prílohu tejto zmluvy a je
neoddeliteľnou súčastou tejto zmluvy.
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3. Povinny bene na vedomie, že zriadením a uložením Elektroenergetických zariadeni vzniká podľa ~ 43 zákona č.
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ochranné pásmo Elektroenergetických zariadení.

4. Povinný bene na vedomie, že Oprávnený může poverit výkonom činnosti, ktoré sú uvedené v čI. 3, ods. 1. tejto
zmluvy, tretie osoby.

5. Povinný bene na vedomie, že zriadenim a uložením Elektroenergetických zariadenívzniká Oprávnenému podľa *
11 ods. 1 písm. a) zákona Č. 251/2012 Z. z. O energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov právo
vstupovat na Zataženú nehnuteínost v rozsahu a spčsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že Oprávnený je zapisaný v registri partnerov verejného sektora (link:
https//rpvs.Rov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/9716).

7. Zmluvné strany sa dohodli, že Oprávnený může umiestňovat na Zataženú nehnuteínost dalšie
Elektroenergetické zariadenia alebo vykonávat údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
mé stavebné úpravy Elektroenergetických zariadení ako aj ďalších Elektroenergetických zaniadení na Zataženej
nehnuteínosti v rámci koridoru vecných bremien určeného Geometrickým plánom, bez náhrady za strpenie
umiestnenia ďalšieho Elektroenergetického zariadenia v rámci koridoru vecných bremien na Zataženej
nehnuteľnosti, ak nedójde k takej stavebnej úprave, ktorá sa může dotknút existujúcich stavieb Povinného.

6. VZNIK VECNÝCH BREMIEN A DOBA ICH TRVANIA

1. Vecné bremená podľa tejto zmluvy sa zriadujú na dobu neurčitú. Oprávnený nadobudne práva zodpovedajúce
vecným bremenám podía tejto zmluvy povolením vkladu vecných bremien v prospech Oprávneného do
príslušného katastra nehnuteťností.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecných bremien do katastra nehnuternosti podľa tejto zmluvy
(d‘alej len „Návrh na vklad“), spolu s dokumentáciou a všetkými prilohami, ktoré vyžadujú prislušné právne
predpisy, podá Žiadateť, pričom Povinný a Oprávnený týmto výslovne poverujú Žiadatera na podanie takéhoto
Návrhu na vklad, ako aj na pripadné dopĺňanie Návrhu na vklad, nahliadanie do spisu a podávanie informácii.
Žiadateľ sa zavázuje, že do 10 kalendárnych dní odo dňa podania Návrhu na vklad doručí Povinnému a
Oprávnenému kópiu Návrhu na vklad s vyznačeným dátumom a hodinou podania Návrhu na vklad.

3. Všetky náklady spojené s uzatvorenim tejto zmluvy (úradné osvedčenie podpisu Povinného, poštovné, a mé
náklady s tým súvisiace) ako aj náklady spojené s katastrálnym konanim vo veci vkladu Vecných bremien do
katastra nehnuteínosti podIa tejto zmluvy, vrátane správneho poplatku za katastrálne konanie vo veci vkladu
Vecných bremien do katastra nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy, znáša Po dohode Zmluvných strán v plnej výške
Žiadateľ.

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpisanim tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazani. Zmluvné
strany sa dohodli, že ak Návrh na vklad bude zamietnutý, sú Zmluvné strany povinné poskytnút si vzájomnú
súčmnnost potrebnú na to, aby došlo k odstráneniu nedostatku tejto zmluvy za účelom vkladu Vecných bremien
do katastra nehnuteľností, vrátane uzavretia pripadného dodatku k tejto zmluve.

7. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTĺ

1. Vecné bremená zriadené touto zmluvou sú spojené s vlastnictvom Zataženej nehnuternosti a prechádzajú
5 vlastnictvom Zataženej nehnuternosti na každého jej nadobúdateľa. Na vylúčenie pochybnosti, ak důjde
k rozdeleniu Zataženej nehnuteľnosti, budú Vecné bremená viaznut na novovzniknutých parcelách v rovnakom
rozsahu, ako to vyplýva z tejto zmluvy vo vztahu k Zataženej nehnuteľnosti.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnost a účinnost dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. Ak je však ktorákoľvek Zo
Zmluvných strán povinná osoba podra 5 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“), táto zmluva nadobúda platnost
dňom jej podpisania Zmluvnými stranami a účinnost dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia.

2. Zmluvné strany benů na vedomie, že povinný je povinná osoba podľa 5 2 Zákona o slobode mnformácií. Povinná
osoba podľa 5 2 Zákona o slobode informácií zverejní túto zmluvu najneskůr do 30 kalendárnych dni odo dňa jej
platnosti a doručí zvyšným zmluvným stranám písomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy do 10
kalendárnych dni odo dňa jej zverejnenia.

3. Neoddeliteľnou súčastou tejto zmluvy sú:
Priloha Č. 1 : Kápia časti geometrického plánu č. 411/2022
Priloha č. 2 : Kópia výpisu z uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo 402/2022
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Priloha Č. 3 : lnformácie spoločnosti Západoslovenská distribučná, as., o ochrane osobných údajov
4. vztahy Zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa nadia príslušnými

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
5. V pripade, že ktorékořvek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom

akéhokoľvek důvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonaterné, Zmluvné strany sa
zaväzujú odstránit dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnost nedostatoČnú určitost alebo nevykonateľnost
takým spósobom, aby bol zmysel tejto zmluvy naplnený.

6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonat výlučne na základe pisomnej dohody Zmluvných strán formou
pisomných dodatkov podpísaných Zmluvnými stranami.

7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch rovnakej právnej sily, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží
Po podpise tejto zmluvy Zmluvnými stranami po jednom vyhotoveni, a dye vyhotovenia budú použité pre účely
povolenia vkladu Vecných bremien podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnost nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na základe ich
slobodnej vůle, táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, túto zmluvu si
prečitali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

9. Osobné údaje, ktoré sú súčastou tejto zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných
údajov, ktoré sú dostupné vždy v aktuálnom znení na www.zsdis.sk GDPR.

Povinný
..

V Beladiciach, dna

podpis :
meno : PhDr. Mári
funkcia : starosta

Oprávnený 25 HOV. 2022

V Bratislave, dňa \

podpis : _____________________ podpis :
meno : Ing. Xénia Albertová meno : Jaroslav K ma)
funkcia : vedúca riadenia vlastnickych vzta ov funkcia : e<pert riadenia vlastnickych vztahov
Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s.

Žiadatel‘

V Nitre, dňa

podpis
meno . Ing. Jozef vyskoč
funkcia : žiadateľ
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~I‘J
Obec Beladice

Obecný úrad Beladice, Gaštanová 167, Beladice, 951 75

Výpis z uznesenia

Zo 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Beladice

konaného dňa 17.10.2022:

Uznesenie Č. 402/2022
Z 27. zasadnutia obecného zastupiterstva obce Beladice

zo dňa 17.10.2022

Obecné zastupitel‘stvo v Beladiciach
s ch v á lil o
súhlas so zriadením vecného bremena na p.č. reg. KNC 1368/8 kú. Pustý Chotár, obec
Beladice, pre realizáciu stavby „IBV 24 RD Pustý Chotár~BeIadice“.

Hlasovanie :
Pritomných :6 (Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Juraj Méres, Švecová Magdaléna, Mgr. Slováková tubica, Tokár Stanislav)
Za: 6 (Halásová Diana, Kišac Martin, Ing. Juraj Méres, Švecová Magdaléna, Mgr. Slováková Ĺubica, Tokár Stanislav)
Proti: O
Zdržalsa: O

V Beladidach, dňa 17.10.2022
Zapísala : Ing. Martina Biela
Výpis vydala: Mgr. Alena Šabová, dňa 25.10.2022 )

PhDk‘Máriožá )~~ť~‘
starosta obce ~



Informácie o ochrane osobných
údajov — Zákazník

Informácie o ochrane osobných údajov
V súvislosn s výkonorn našej činnosti ziskavame osobně údaje odberatelbv
elektriny (vrátane zraniretných odberareľov), výrobcov elektriny, žiadatelbv,
užívaterov sústavy, vlastnikov nehnuteFností, použivakíov našich aplikách
a ďalších &zicl*h osůb (ďalej len_zákazníci“). Chceme, aby naši zákaznici
mali píehYad o torn, aké osobně údaje používame, Čos nimi robíme, komu ich
poskytujeme a tiež rozumeli svojim právam, prostredníctvom ktorých můžu
vykonávaťkontrolu nad spracúvaním svojich osobných údajov.

Tento dokument poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných
údajov zákazníkovy súlade s nariadenim Eurčpskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679z27 apr~a2016oochranflfzickýchosůbprispracúvanjosobných
údajov a o vofhom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len_GDPR)
a zákonom Č 13/2018 ii. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len~Zákon“)

lníormácie uvedené v tomto dokumente plana v prfpadoch, ked‘spracúvame
osobně údaje ako prevádzkovatef. Ďalšie iníomiácie a odirane osobných
údajov můžu byťpos~itnuté aj prostredniavom samostatnej íníormácie
alebovyhase a

1. ZÁKLADNĚ POJMY

Sme presvedčenĺ, že viac iníorrnádíprispieya k Iepšiemu pomzumeniu
pravidiel spracúvania osobných údajov. V nasledujúcej časb preto
uvádzarne vysvetienie najdoležirejš‘ch pojmov poožĺvaných v súvislosu

ochranou osobných údajov

Osobně údaje — sú akěkoívek iníormácie týkajúce sa identtl~kovanej
alebo denti~kovateTnej ~‘zickej osoby; identiiĺkovateFná ~‘zická osoba
je osoba, krorú možno identihkovaťp~amo alebo nepriamo, najmá
odkazom na identi~kátor, ako je meno, identi~kačné číslo, lokalizačně
údaje, online identi~kátor, alebo odkazom na jeden Ö viaceré prvky,
ktoré sú špedflcké pre &zickú, ~‘ziologickú, genetickti, men~álnu,
ekonornickú, kultúmu alebo sociálnu identitu rejto ~yzickef osoby

Dotknutá osoba — je identihkovaná alebo idenduikovatetná ~zická
osoba, ktorej sa osobně údaje týkajú. Za dotknutú osobu sa považujú
všetci zákaznici LSD, ktorĺ sú ~‚zickými osobamí (vrátane podnikatefov
— SZ(o).

Prevádzkovater— je subjekt, ktory určuje podmienky spracúvania
osobných údajov a zodpovedá za spracúvanře osobných údajov.

Sprostredkovater — znamená subjekt, ktorý spracůva osobně
údaje v mene prevádzkovateía. Prevádzkovatermože poveriť
sprostredkovateďa spracúvanim osobných údajov bez súhlasu dorknutej
osoby, musí sa však presvedčiťo torn, že sprosrredkovareíposkytuje
dostatočné záruky na zabezpečenie súladu spracúvania osobných
údajov s GDPR

Spracúvanie — predstavuje operácie/Činnosti vykonávané s osobnými
uda;rni, naprĺklad ziskavanie, zaznarnenávanie, usporaduvanie,
štrukturovanje, uchovavanie, prepracúvanie alebo zrnena,
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š&ením alebo poskytovanie mým spůsobom, preskupovanie alebo
kombmnovanie, obrnedzenie, vymazanie alebo likvidácia, pričom
nezáleží na tom, či sa vykonávajú automauzovane alebo rnanuálne.

Profilovanie — je akákofvek íorma automatizovaného spracúvania
osobných údajov, ktoré pozostáva z použit[a týchro osobných údajov
na vyhodnorenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa &zickej
osoby, predovšetkýrn analýzy alebo predvĺdania aspekrov dotknurej
~zickej osoby súvisiacich s rnajet~ovými pomermi, osobnými
preferenciami, záujmarni, sporahlivos(ou, správaniru, polohou alebo
pohybem.

ZODPOVEDN0St ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCII UDAJOY

Spoločnosťlápadoslovenskj distiibučn& as, so s~tom ~utenowa 6,
81647 Bratislava, CO: 36361518, zapísaná v0bcho~om regísrrf
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka L: 337918 (Ien,ZSD‘
alebo,,mf v prÍslušnom gramabäom tvare), e-mail: odberatel@
zsdis.sk alebo vyrobca@zsdis.sk, Zákaznícka linka: 0854) 333 999
(za zahraničia volajte: +421 232 1154W), w ‘wr~s.sk spraaiva
osobně údaje zákazníkov v rozsahu a za podmienok uvedených
v tomto dokumente a ako prevádzkovaterzo‘Jpo~4Jza idi
ochranu a spracúvanie. Pokiarprávne predpisynetiszaimvu~ inak,
LSD raktiež nesie zodpovednosťza spracúvanie osotmých ódajov
sproslredkovaiefmi, ktorých na tento účel poverila.

PODMIENKY SPRACUVANIA OSOSNYCH UDAJOV

3.1 kategórie osobných údajov
V závislosti oil konkrétneho účelu spracúvanía a irávneho záldadu
spracúvarne nasledujúce kategórie osobných údajov (ktsib€fny rozsah
osobných údajov využívaných na prislušný účel je iwe&ný v bode 32)
a) ldenziĎkačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,

Ičo, štárna príslušnosí, údaje o úradných dokla~di, údaje
o zápise v registri alebo me‘ evidencii),

b) Kontaktně údaje (adresa trvalého bydliskalmtesta padnikanra,
korešpondenčná adresa, telefónne čisio, e-mailovti adresa);

c) Udaje o bankovom spojen~
dl Inň)rfnácie o odbemom/odovzddvac~m mieste (adresa, ElE

kód, číslo miesta spotreby, vlastnfcky vzťah k nehouternosri,
dodávateFelektiiny, typový diagram a rechnkt,~ parametre — ak
sú osobnými údajmi);

e) lníormácie o íakturovaných alebo inkasovaj~)rh sumách,
lnfonnácie o kompenzačných platbách;

g lníormácie o spotrebe elekr~ny, výrobe eleknioy a zdrojoch
energie,

h lníorrnácie o využivanĺslužieb, najmä druhu využívaných služieb,
spůsobe využívania služieb a údaje a poskymutých pineniach;
lníormácie o tom, že odberatersa považuje za zraniterného
odberateía elekt~ny v domácnosti;
Pddelené dentiRátory (číslo obchodného parmera, číslo
zrnluvy),

k) Prihlasovacie údaje do aplikácii (prihlasavacie meno/1D
používatera, e-mail, heslo),vyhl‘adávanie, prehliadanie, využivanie, poskytovanie prenosom,
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I) lníoímácie o výške neuhradených pohl‘adávok a neoprávnených
odheroch elektriny;

m) Ďalšie údaje poskytnuté zákaznĺkom v súvislosti so vzťahom
k ZSD alebo riešenim zákaznickych požiadaviek, reklamáciĺ alebo
v rámci inej komunikácie;

n) Kamerový záznam dotknutej osoby;
o) Zvukové nahrávky hovorov;
p) lnforniácie o interakcii a spátnej väzbe zákaznila (skúsenosti so

službamL požiadavky, sťažnosti, reklamácie);
q) ďalšie údaje potrebné na pinenie zákonných požiadaviek

a obhajovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov.

3.2 Právny základ a účel použitia osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov používame, ak je to nevyhnutné na pinenie
zmluvy resp-v rámci predzmluvných vzťahov, ak nám ich použiue
ukladajú právne predpisy, ak je to nevyhnutné na ochranu našich
oprávnených záujmov alebo ak nám zákazníci udelili platný súhlas.

Spracúvanie údajov na základe súhlasu sa vyznačuje dobmvolhosťou,
čo znamená, že zákazník ako dotknutá osoba má právo súhlas
kedykorvek odvolať V takom prípade prestaneme osobné údaje
použivaťa ak neexistuje iný právny základ pre ich použihe alebo
uchovávanie. bez zbytočného odkladu ich zlikvidujeme.

Poskymu~e a spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy
a predzmluvriých vzťahov predstavujezmluvnú požiadavku. Ak
nemáme k dispozícii osobně údaje v potebnom rozsahu (najmä
na overenie totožnosti a ziskanie údajov potrebných pre pinenie
zmluvy), nernóžernezmluvu uzatvoflí.

Chceme chránifurčitě záujmy, kroré sú důležité pre riadny výkon našej
podnikaterskej činnosh (napr. vymáhať neuhradené platby, náhraďu
škody vzniknutej neoprávneným odberom elekrriny a obhajovať
ině právne nárok)‘), p~čom na tento účel použivame osobné údaje
zákaznikov.Vždy dbáme na to‘ aby naše oprávnené záujmu neboli
nep~rnerané. Ak nap~ek tomu majú zákazníd obavu, že spracúvanie
prevažuje nad ich základnými právami a slobodami. můžu voči nemu
namietat

Osobné údaje spracúvame a poskytujeme mým subjektom aj
v prípadoch, kedy na to existuje zákonná požiadavka ustanovená
právnymi predpismi.

Získané osobné údaje můžu byťnásledne spracúvané na štatisdcké
účely spůsobom zlučiterným s původným účelom spracúvania, pričom
LSD zabezpečí, aby boli použité osobné údaje len v nevyhnutnej miere

32.1 Plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy
ZSD spracúva osobné údaje v rámci predzmluvných vzťahov (napr
na zaslanie zmluvy o pripojení, ak zákazník požiada o jej uzatvorenie
teleřonmcky či cez elektronický forrnulár), na uzatvorenie, zmenu
a ukončenie zmluvy v súlade s právnymi predpismi, na pripojenie
a pristup k distdbučnej sústave, zabezpečenie distribúcie elekt~ny
a ostatných distribučných služieb, poskytovanie služieb distribúcie
elektriny a mých služieb, v procese zmeny dodávatera elektriny alebo
zmeny odberateFa, na podporu výroby elektdny z obnovitelných
zdrojov energie a podporu výroby elekt~ny vysoko účinnou
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kombinovanou výrobou, na vykonanie preložky energetického
zariadenia, nájom energetického zariadenia, v súvislosti $ nájomným
zmluvami a zmluvami týkajúcimi sa vlastnickych práv a vecnych
bremien k nehnutel‘nostiam, umožnenie prístupu k b‘zickej
iníraštruktúre, poskytovanie ďalšich služieb v závislosti od predmetu
zmluvy, na využívanie aplikácií lSD (Distribučny portál, Geoportal,
Mobilná aplikáciaa.i3, íakturáciu, vybavenie požiadaviekzákaznĺka
a komunikáciu so zákaznikom v ďalších záležitos~ach.

Na tento účel používame kategérie osobných údajov podľa bodu 3.1
písm. a) — e), g), j), k). m), pričom presný rozsah spracúvaných údajov
vyplýva z príslušnej zmluvnej dokumentácie a ďalších dokumenrov.

Doba spracúvania osobných údajov je vymedzená trvaním zmluvného
vzťahu. Po ukončenĺzmluvy osobně údaje naďalej uchovávame
a spracúvame na účely plnenia zákonných povinností a našich
oprávnených záujmov, a to v súlade s registratúrnym podadkom
a registratúrnym p(ánom až po dobu 10 (okov od ukončenia zniluvného
vzťahu, pokiaľv budúcnosb nevznikne odůvodnená potreba uchovávať
údaje dlhšiu dobu (napr. z důvodu prebiehajúceho súdneho sporu
alebo mého konania). Osobně údaje budú použité len na splnenie
účelov spracúvania pretrvávajúcich aj po ukončenímiluvného vztähu
a nebuderrie ich používaťiným spčsoborn

3.2.2 Zákonná povinno«
V rámd plnenia povinnosti ustanovených právnymi predp‘smi
spracúvame osobně údaje (vrátane ich pos&ytovania ným subektom
najmä na nasledujúce účely:
— iiešenie súdnych sporov (zákon L 160/2015 Ü. Civilný sporovy

po~adok, zákon L 16212015 Ü. Správny súdny poĎadok
a súvisiace predpísy),

— Ďešenie sporov mediáciou (zákon L 42012004 ZLo mediácíi
a súvisíace predpisy),

— poskytovanie in~rmádi na účely trestného konania (zákon
L 301/2005 izjrestný potiadok, zákon L 171/1993 lb.
o Policajnom zbore a súvisiace predpisy),

— poskytovanie in~rmácií potrebných na zistenie skuti®věho stavu
(zákon L 160/2015 Ü. Civilný spotový poŘadoka súvisiace
predpisy),

— alternatívne riešenie spotrebirerských sporov (zákon
L 391/2015 ii o alternatř‘nom riešeni spotrebiteíských
sporov),

— altemarívne riešenie nespotrebiteľských sporov (zákon
L 250/2012 Ü-o regulácH v sieťových odvetviacN,

— dešenie exekúcii (zákon L 59/2018 Li. Exekučný podadokL
konkurzy a reštrukturalizáde (zákon L 7/2005 Li. o konkurzoc‘n
a reštrukturalizádách),

sprava registratúry — evidovanie, worba, ukiadanie, ochrana
registratúrnych záznamov, pristup k nim a zabezpečenme
ich vyraďovania (zákon L 395/2002 ZLo archívoch
a registratúrach),
Ďešenie správnych konani (zákon č. 111967 lb správny
poriadok a súvisiace ptedpisy),
konanie o prmestupkoch (zákon Č 372/1990 lb. o priestupkoch
a súvisiace predpisy)
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riešenie rekiamácií (zákon č. 250/2007 ii. o ochrane
spotrebiteiä),

— vybavovanie Žiadostí dotknutých osObo uplatnenie práv podia
GDPR a Zákona,

— oznárnenie powšenia ochrany osobných údajov podi~ nadadenia
GDPR a Zákona,

— spracovanie účtovných dokladov (zákon Č. 431/200212.
o účtovnictve, zákon Č. 222/2004 ii. O daní z pridanej hodnoty),

— správa daní (zákon Č. 563/2009 Ü. Daňový poriadok, zákon č.
595/20031.0 dani z pr~mov),

— vyjadrenie dotknutého orgánu k projektovej dokumentácii
na rWelyvydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia
(zákon Č. 50/1975 lb. o územnorn plánovanĺa stavebnoni
porfadku (stavebný zákon),

— registrácia a vedenie evidencie registrovaných odberných miest
(zákon Č. 2.51/2012 Lz. o energetike, vyhláška Č. 24/2013
Li.. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre ňingovanie vnútomého
trhu s eiektrinou a pravidlá pre hingovanie vnútorněho trhu
splynom),

— in řomiovanie Uradu pre regulácJu sieťových odvetví SR
o odberatelóch, ktorízmenili dodávateia (zákon Č. 251/2012/i.
o energeflke),

— vedenie evidende stäžnostÍ odberateTov elekniny v domácností
(zákon Č. 251/2012 /i o energetike),

— íníormovanie odberateíov dodávatelä o začazidodávky posledne)
inštande (zákon Č. 251/2012 Zi. a energebke),
oznámenie Určeného typového diagramu (zákon Č. 25112012
Ü. O energetike),
poskytovanie údajov organizátorovi krátkodobého trhu

elekrnnou na účel zúčtovania odchýlok, centrálnej fakturácie,
poskyrovania údajov subjekiorn zúčtovanía, poskytovania
agregovaných údajov Ministerstvu hospodárstva SR a vytváran &
bilancif a štatisdk (zákon Č. 251/2012 Z.z. o energeuke, vyhláška
Č. 24/20 13 Li.. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre hingovanie
vnútomého trhu s eiekninou a pravidlá pre hingovanie
vnútomého trhu s plynom),
meranie eIektdny a odpočet meradla (zákon Č. 251/2012 Z.z
o energetike),
poskytovanie údajov o odbere elektdny na základe žiadosti
odberatelä alebo nim splnomocneného dodávateía (zákon Č.
251/2012 /i.. o energetike, vyhláška Č. 24/2013 Z.z. ktorou sa
usranovujd pravidlá pre hingovanie vnútorného trhu s elektrinou
a pravidlá pre hingovanie vnútorného trhu s plynom),
preskúšanie rneradla na žiadosíodberareía (zákon Č. 251/2012
Z.z o energeflke),
informovanie odberatera o výmene meradla, stave meradla
a súvisiacom prerušenidodávky (zákon Č. 251/2012 Z.i
o energetike),
umožnenie kontroly stavu určeného meradla odberareFovi (zákon
Č. 251/2012 li.. o energetike),
vedenie evidencre zraniterných odberareľov elektriny
v domácnosti, informovanie týchto odberarerov o plánovanom
obmedzeni alebo prerušeni distribúcie eiekrriny, zasielanie výzvy
na preukázanie podrnienok na zaradenie do evidencie (zákon Č.
251/2012 Z.z o energetike, vyhláška č. 24/2013 Z.z. ktorou sa
ustanovujú pravidlá pre ň~ngovanie vnútorného trhu s elektrinou
a pravidlá pre ňingovanie vnútorného trhu s plynom),
evidencia a vyhodnotenie štandardov kvality, úhrada
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kompenzacnyc platieb (zákon Č. 251/2012 Li o energetike,
vyhláška Č. 236 2016 Lz. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality
prenosu eiektriny distnbúcie elektriny a dodávky elektriny),

— pos~ttovan e udajov nevyhnutných na ~kon Činnosti
ztíČrovateFa podpory (zákon Č. 309 2009 Li.. o podpore
obnovireihých zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovane;
výroby),

— plnenie príslušných zákonných alebo regulačných požiadaviek
v osobitných prípadoch podFa ďalších právnych predpisov.

Na rento účel používame kategórie osobných údajov uvedené v bode
3.1 písm a) — o), q), púČom presný rozsah spracúvaných údajov
vyplývaz pn‘s(ušných právnych predpisov a konkrétoe situácie.

Doba udiovávania osobných údajov vychádza z prislušných právnych
predpisov. Poldaľv konkrétnom prÍpade nevznikne odůvodnená
potreba uchovJvaí údaje po díhšiu dobu~ sú údaje uchovávané
najdlhšfe 10 rokov Od ukonČenia zmluvného vzťahu.

Osobně Jdaje stí poskytované orgánom verejnej mod a dalším
oprávnes$m osobám podra prislušných právnych p‘edpisov kie na má
ododáva~Fovelekrnny, organ~tora krátkodobého trhu s eleknmnou,
síid‘j aď~okát~v, eMútorov, notárov, správcov konkumiej podstaty
meďrátorov,orgány ~nné v tresmom konan( s,právcu dane, okresně
úra~‘ Uřad na ochranu osobných údajov SR, Urad pre wguládu sietbvých
oáetvĹ Slovenskü obchodnú inšpekriu, Ministerstvo vnútra SR

323 OprávnenýzÄujem
Opcávnený záujerm pfedstavuje základ pre spracúvanie osobných
úd~ov vte~ keďsleťiujeme určité pre nás důležité záujmy, piičom
spraciívanie osobných údajov sa vyžaduje na ochranu a plnenie týd!o
zdu~nov Va~d~e sana použlríe údajov zákaznikov nevyžaduje udelenie
predchádzajúceho súhlasu, spracúvanie osobných údajov sa musí
uskutoČňovat‘p6meraným spůsobom, který můžu dotknuté osoby
očakávačv súvislosti so vzt~hom voči [SD a tak, aby nedochádzalg
k nadmemému zásahu do záujmov a základných práv dotknutých
osOb.

?rothpraai~uúdajoyna účely oprávnenýdi ziujmov

ťeudaje,len pobaľpreukázemenevyhnu,j~
~

:zJIJjmami)práv4‘~iii~obodami .‚~‘ ‚ ‘‚•. .

/SI) spracúva osobně údaje na účely oprávnených záujmov, ktorýrni sii:
— ochrana majetku a majetkových práv prevádzkovareía,
— ochrana života a zdravia osOb,
— preukazovanie dodržiavanía zákonných povinnosti,
— plneniezmluvný~h povinností (vyplývajúcich zo zmlúvs inou

ako dotknutou osobou),
— zabezpečenie a zvyšovanie kvality služieb, starosdivosť

o zákaznikov a zvyšovanie ich spokojnosb

lSD spracúva osobně údaje na základe oprávneněho záujmu
predovšetkým na nasledujúce účely‘
a) Evidenoa hadosti dotknutých osObo uplatnenie práv

Spracúvané sú kategórie osobných údajov podľa bodu 31 písm
a) — b), m), a to po dobu 5 rokov ad vybavenia žiadosti.
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Uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov
(napí na vymáhanie pohradávok, náhrady škody, vydanie
bezdůvodného obohatenia). Rozsah spracúvaných kategórii
osobných údajov podra bodu 3.1 písm. a) — m), o). q). Doba
uchovávania sa odvĺja od zákonných premlčacich Iehůt. Pokiaľ
neexistuje odůvodnený predpoklad dlhšieho uchovávana
v konkrétnom prípade. sú údaje zhkvidované po uplynutí 10
rokov.

c) Vymáhanie neuhradených pohíadávok a náhrady Škody
vzniknutej z důvodu neoprávneného odberu elektríny. Rozsah
spracúvaných kategórií osobných údajov podra bodu 3.1 písm
a), b), d), g), I). Doba uchovávania sa odvíja od zákonných
premlčacích lehůt. Pokiarneexistuje odůvodnený predpoklad
dlhšieho uchovávania v konkrétnom prípade, sú údaje
zlikvidované Po uplynutí 10 rokov.

ci) Evidencia došlej a odoslanej korešpondencie. Rozsah
spracúvaných kategódí osobných údajov poura bodu 3.1 písm.
a) — b). Doba ucbovávania predstavuje 5 rokov od prijatia resp.
odoslania korešpondencie.

e) Správa a evidencia zmlúv a mých dohod. Spracúvané sú kategórie
osobných údajov podľa bodu 3.1 písm. a) — d), j) v závislosú
od konkrětneho dokumentu. Udaje sú uchovávané najdlhše 10
rokov od ukončenia zmluvy.
labezpečenie prfstupu k distribučnej sústave na základe rámcovej
distdbučnej zmluvy uzatvorenej s dodávateľom elektriny. Rozsah
spíacúvaných kategódiosobných údajov podia bodu 3.1 písm.
a) — dbj) Doba uchovávania predstavuje 5 rokov od ukončenía
pristupu k sústave

g Zabezpečenie dist~búcie elekthny a distribučných služieb
na základe rámcovej distribučnej zmluvy S dodávatelbm
elektdny. Rozsah spracúvaných kategóňí osobných údajov podra
bodu 3.1 písm. a) — b), d). j). Udaje sú uchovávaně po dobu 5
rokov od ukončenia poskytovania služieb.
Obmedzenie, prerušenie a obnovenie distiibúcie elektriny.
Spracúvaně sO kategórie osobnýdi údajov podra bodu 3.1 písm.
a) — b), d), j). Doba uchovávania predstavuje 5 rokov.
Montáž meradla a prístup k meradlu a k odbemému
elekuickému zadadeniu na účel vykonania kontroly, ~meny,
odobraha meradla a zistenie odobratého množstva. Rozsah
spracúvaných kategódí osobných údajov podia bodu 3.1 písm. a).
b) ad). Doba uchovávania: 5 rokov.
Proces zmeny dodávateľa elektrlny a zmeny odbera[eFa v rámci
plnenia povinností vyplývajúcich z rámcovej distribučnej zmiuvy
uzatvorenej s dodávaterom elektriny. V rámci spracúvania sO
údaje poskytované původnému aj súčasnému dodávarelovi
elekthny zákazníka. Rozsah spracúvaných kategódi osobných
Odajoy podťa bodu 3.1 písm. a) — b), d), j). Doba uchovávania: 5
rokov od vykonania zmeny.
Zasielanie údajov dodávatefovi elektriny na účely faktuíácie.
Rozsah spracúvaných kategórii osobných údajov podfa bodu 3.1
písm. a) — b), db g), j). Doba uchovávania: počas trvania zmluvy,
na základe ktorej dodávateľelektriny pre zákaznila zabezpečuje
distribúciu elektriny ad LSD.
Prieskum spokojnosti zákaznikov so službami LSD a ich
hodnotenie za účelom optimalizovania a zvyšovania kvality
poskytovaných služieb a spokojnosti zákazni%ov v prfpadoch,
kedy zákazníci vzhíadom na vzťah so LSD můžu primerane
očakávat že budú kontaktovaní (napr zákazníci, kLon
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v nedávnom období nešili reklamáciu, kontaktovali zákaznicku
či ponuchovú linku, bolím namontovaný inteligentný meraci
systém, vykonali samoodpočet cez aplikáciu) Rozsah
spracúvaných kategónií osobných údajov podľa bodu 31 písm
a), b), h) a m). Osobně údaje sú uchovávané do vyhodnotenia
analyzy

m Riešenie pnipadov zodpovednosti za vady plnenia. Rozsah
spracúvaných kategóriíosobných údajov podra bodu 3.1 písm.
a), b), d), m). Udaje sO uchovávané počas 5 rokov od ukončenia
(ešenia pnípadu.

o Odstraňovanie ponich disthbučnej sústavy. Spracúvajú sa
kategórie podia bodu 3.1 písm. a), b) a d). Doba uchovávania: 5
rokovod odstránenia poruchy
Kamerový záznam v prevádzkových objektoh a prvkoch knihckej
mn~aštruktúry. Rozsah spracúvaných kategóniiosobných údajov
poSa bodu 3.1 písm. n). Údaje sú likvidované automaticky
Po uplynutÍ 15 dni od vyhotovenia záznamu, pokiarv danom
prípade neexistuje odůvodnená potieba ich ďalšieho
uchovávania.

p) Evidencia jednorazového vstupu do pdesto‘ov. Rozsah
spracúvaných kaegodi osobných údajov: meno, pdezvisko, číslo
občianskeho preukazu, číslo služobného preukazu alebo Ósio
cestovného dokladu, štátna pnÍslušnost Doba uchovávania: 1 rt

q) Priamy marketing — zasielanie informácií o ponukách vlastných
siu~eb v prfpadoch, kedy existuje pred poklad. že helo in~máde
zákaznila zaujímajú, nakolko využiva podobnú službu. Priamy
marketing sa uskutočňuje len poštou alebo e-mailom (nie
telefonicky), pdčom zákaznici majú možnosťvod nemu
ke$oNek namietať. V pnipade námietky nebudú osobně
údaje ďalej použité na pňamy markeHn~ Rozsah spracúi‘aných
osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliskal
miesta podnikania, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa.
informáde o využívaných službách. Osobně údaje sO uchovávané
najdlhšie po dobu trvania vztahu so LSD (mi. ptiamy marketing
sa neuskutočĎuje vo vztahu k bývalým zákaznúkom).

r) Statistické účely. Spracúvajú sa adresné údaje a údaje
týkajúce sa vzťahu so LSD. a to len v odóvodnených prípadoch
a v nevyhnutnej miere, ptičom výstupy obsahujúce šta~stickě
údaje neobsahujú osobně údaje. Údaje sú spracúvané počas
prípravy šratisrických údajov.

32.4 Stihlas so spracúvaním osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vyžaduje, pokiar
spracúvanie nie je možné uskutočniť na niektorom z vyššie uvedenych
pnávnych základov. Zákazn~ ako dotknutá osoba může suhlas
vyjadniť různyrni spůsobmi, najmá pisomne, Ostne či elektronickym
prostniedkarnii (napr. označenie polička vo webovom fomiuláW.

Súhias sa vyznačuje predovšetkým tým, že musí byťslobodný
(dotknutá osoba nesmie byť nútená ho udelit) a dobrovoľný.
Dobrovoínosť znamená, že udelený súhlas možno kedykorvek odvolat
ato rovnako jednoduchým spůsobom, akým bol súhlas poskytnuty (čo
však neznamená, že musí isť nevyhnutne o totožný spůsob) Ak důjde
k odvolaniu súhlasu, osobně údaje nesmu byťďalej spracúvané a mus~a
sa zlikvidovar (za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania
založený na mom právnom základe). Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosťspracúvania uskutočneného pred odvolaním súhlasu
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ZSD spracúva osobně údaje zákazníkov na základe poskytnutia
platného súhlasu na nasleduiúce účely:

Pfleskum spokojnosti zákaznikOv so službami ZSD a ich hodnotenie
za účelom op~malizovania a zvyšovania kvality poskytovaných služieb
a spoko jnosti zákaznikov v prípadoch, keď nie sú splnené podmienky
pre spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu. Rozsah
spracúvaných kategórii osobných údajov podFa bodu 3.1 písm. a), b),
h) a m). Osobně údaje sú uchovávané počas platnosti súhlasu.

3.3 Zdroj osobných údaj«
LSD získava osobně údaje predovšetkýín priamo od zákaznikov ako
dotknutých osób, od dodávateľa elektdny, ktorý zabezpečuje pre
zákazníka distribúdu elektriny a súvisiace distribučně služby na základe
rámcovej distribučnej zrnluvy so ZSD, od orgánov verejnej moci
a ďalších subjektovuvedených v bode 3.22. Ak je potrebné z(skať
osobně údaje od inej ~zickej osoby, požadujeme predchádzajúci
pisornflý stihlas dotlrnutej osoby, pokiaľ právne predpisy neustanOvulú
inak.

3.4 AutomatllMafléro odovanie, profilovaflie, cookies
ZSD nevykonáva autornatfzOvané individua ne rozhodovanie bez
fudského zásahu, ktorě by malo na zákaznikov právne účinky alebo
podobne významnyvptyv.

Nevykonávarr‘e automadzOvané individuálne rozhodovanie založené
na pro~Lovaní, kto‘€ by malo právne alebo podobne významné účinky
(ci. 22 GDPR). Ak by mall byfosobné údaje spracúvané prohlovaním
zákazníkovi bu~i poskytnuté doplňujúce in~m1ácie týkajúce sa
proňlovania ‚J sanlostatnotu dokumente resp. vyhláseni.

intemetové stránk‘; p‘evádzkované ZSD (www.zsdis.sk www.diportal.
sk aJ.) použivajú cooldes a podobné technológie (ďalej len,cookies)
Cookies sú súbory, krotě server uloží do prehliadača na zariadeni
návštevnika p~ vstupe na huernetovú stránku alebo počas používania
interne~Mej stránky. Coukes umožňujú napr. zber údajov o používaní
srránok, údajov o voLbách. výberoch či nastaveniach stránok
uskuročneflých návštevnikmi V~ac infomiádi O používaní cookies
nájdete v podmienkadi používania cookies umiestnených na prfslušnej
ntemetO‘Jej stsánke

3.5 Prnososobflýdt‘1da10“
Prenos osobných údajov do tretich krajin (mimo EUíERP) sa
uskutoční len, ak treta kajina podlä rozhodnutia Komisie (EÚ)
zaručuje pdmeranú úroveň ochrany alebo ak prevádzkovateF resp.
sprostredkovateF. ktorýrn je dovozcom údajov, poskytol primerané
záruky ochrany osobných údajov (napr. prostrednictvom štandardn
doložiek o och tane údajOv)

4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Osobně udaje zákamikov poskytujeme sprostredkovatelom ktorý h
sme poverili ch spracúvanim v našom nene. ‚de najmä o spoločnost
zo skupiny iSE (wwwskupinazse.skb poskytovateFov služieb call
centra rlačiarne, poradenské spoločnOsti a agentúry, poskytovateiov
IT služieb, inkasné spoločnostL poskytovatelbv servisných
a manipulačných stužieb a ďalšie osoby, ktorých služby použivame
pu výkone našej čimosti Sprostredkovateľov si starostlivo vyberáme
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tak, aby sne vedeli zabezpečiť právne požiadavky na ochranu
údajov. 750 poskytuje osobně údaje iákazníkov dež doručovaterOm
kuriérskyrn spoločnosuam ako aj mým subjektom v rozsahu zákonorn
ustanovených povinnosti (pozn bod 3.2.2).

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY A ICH UPLATNENIE

5.1 Práva zákaznika
Zákazník ako dotknutá osoba ma pravo:
— kedykolvek odvolať stihlas so spracúvanim osobných údajov,
— získať Od lSD potvrdenie o torn, (isa spracúvaiú osobně údaje1

krotě sa ho týkajú, a ak tomu tak je. má právo ziskaťprísttlP
k týmto osobnýrr‘ údajom, in~rrnáde o spracúvani osobných
údajov a kópiu údajov (za ďalšie kópie, o krotě zákazník
požiada. může ZSD účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
adn,inistiatfvnym nákladomL

— aby lSD bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobně
údaje, krotě sa ho n)kajú.

— prá‘io na vyrnazanie tzn. právo dosiahnuť u LSD bez zbytočného
odkladu vymazanie osobných ůdajo‘~ krotě sa ho týkajů‘
a prevádzkovatef je povinný bez zbyročného odkladu vyrnazať
osobně údaje, ak sú splnené podmienky ustanovené v či. 17
GDPR,

— na obmedzenie spracúvania osobných úda~ov v pďpadoch
ustanovenýdi “čI. 18 GDPR,

— právo na prenosnosťúdajov tzn. právo získaťosobně údaje,
ktoré sa ho týkajú a ktotě poskytol LSD, a to v štruktúrovanom,
bežne použfvanorTl a strojovo öratelnom ~rmáte a má právo
preniesť Ueto údaje ďalšiemu prevádzkovatelovi. ak sú splnené
podmienky uvedené „či. 20 GDPR,
kedykorvek namietať zdtivodov týkajúcich sa jeho konkrémei
situace prob spracúvaniU osobných údajov, ktoré sa ho týka,
ktoré jevykonávané na základe oprávneněho zAujmu vrátane
narnietania pro~ proňto“aniu.
právo na to, aby sa naňho nevztahovalo rozhodnute, ktoré je
založené výlučne na automatlovanom spracúvaní, vrátane
prohiovana. a ktor€ má prívne účinky, krotě sa ho týka~ú alebo
ho podobne významne ovplyvňujú,
právo domáhať sa ochrany svojich práv na prislušnom súde
v zmysle čI. 78 GDPR,
podať sťažnostdozotnémtl orgánu, najm~ v členskom šráte
svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste
údajného poru~enia, ak sa domnieva, že spracúvar‘ie osobných
údajov, krotě sa jej rýka, jev rozpore sGDPR. Pre územie
Slovenskej republiky je dozorným orgánom Wad na ochranu
osobných údajo“ SR, Hraničná 12,82007 Bratslava 27, tel:
±421 23231 3214,e-mail statnydozor~pdpg0vSk

5.2 Motiosti uplatnenia práv
S delon chránit práva zákaznikov a predchadzať prípadnému zneužitiu

či úniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby
uplaniť ten nasledujúcimi spůsobmi:
po~tovou zásielkou zaslanou na adresu sídla alebo doručenou
do podatefl~e LSD,
e-mailom na adrese: odberatel@zsdis.sk (určená primárr‘e pre
odberatelov a ďalšie dotknuté osoby). vyrobca@zsdis.sk (určená
pnimárne pře výrobcov).

P e akceptovaflie žiadosri o uplatnenie práv je ne~hnutné dostatočne
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identifikovaťžiadatelä a zrozumitefne a jasne špecihkovaťpredmet
žiadosti. V opačnom prĺpade bude žíadosť zamiernutá. Aby sme
dotknutým osobám uľahčili pristup k ich právam, pripravili sme vzory
žiadostĺ, ktore dostupné na wwwisdis.sk

V pripade práva na pristup k udajorn, práva na prenosnosf a práva
na výmaz údajov, ktorých zneužide by mohlo maťzásadný dopad
na práva a slobody dotknutej osoby, požadujeme, aby bol podpis
žiadatel‘a na žíadostÍ zasielanej poštou alebo doručenej do podatefne
úradne overený resp. aby žiadosťzasielaná emailom bola podpísaná
kvaliflkovanýrn elektronickým podpísom žiadateľa. Pri osobnom podaní
žiados~ Ueto podmienky nemusia byťsplnené, nakollo si totožnosť
overímezpredloženéhodokladu totožnosti.

Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci má osoba,
požadujeme predloženie originálu plnej mocí s úradne overeným
podpisom splnomocniteľa, pričom plná moc nesmie byť starš~a ako 6
mesiacov.

Í ZÁPADOSIOVENSKADISTRIBUČNÁ

ZOOPOVEDNÁ OSOBA (DATA PROTECTION OFFICER)

V pripade orázok alebo pripomienok týkajúcich Sa ochrany osobných
údajov sa móžete obrátiťna zodpovednú osobu, a to e-mailom
na adresu: dpo@zsdis.sk alebo poštou na Západoslovenská distribučná,
as. — zodpovedná osoba, (ulenova 6,81647 Bratislava

7. ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA

Tento dokument s éčinnosťou od 25. rnája 2O~8 nahrádza iníorrnácíe
o ochrane a spracúvani osobných údajov uvedené LSD v dokumentácii
určenej pre zákazníkov (zmľuvy, žíadosh, íormuláe atď) v rozsahu
a za podmienok pod7apůvodného zákona Č. 12212013 ii o ochrane
osobných údajov a ozsi~ene & doplneníniektorých zákonovv men!
neskorších preďpisov.

Verzia: január 2019


