
 

 

Informácia pre členskú základňu SBD III Košice v súlade s § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. 

o ochrane osobných údajov 

 

 Osobné údaje členskej základne sú spracovávané v informačnom systéme prevádzkovateľom, 

ktorým je STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III Košice (skrátené SBD III Košice) so sídlom ul. Furčianska 

60, 040 14 Košice. 

 STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III Košice (skrátené SBD III Košice) v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 428/20023  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

informuje, že osobné údaje v rozsahu a  za podmienok dojednaných v uzatvorených 

sprostredkovateľských zmluvách v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 428/2002 poskytuje nasledovným 

sprostredkovateľom: TECHEM spol. s.r.o. Hattalova 12 831 03 Bratislava za účelom vyúčtovania ÚK, 

Regena ES s.r.o. Strážske, Pod hradom 438, 072 22 Strážske za účelom vyúčtovania ÚK, CoRect Plus, 

s.r.o., Alejová 5, 040 11 Košice za účelom spracovania vyúčtovania, Dalkia Východné Slovensko, s.r.o., 

Považská 40/B, 040 11 Košice za účelom odstránenia porúch, Štefan Hric – NAMONT, Zupkova 29, 

040 22 Košice za účelom zabezpečenia havarijnej služby.  (Informácia podaná pri vyúčtovaní v správe 

o činnosti za rok 2009.)  

 Členská základňa bude v prípade spolupráce s ďalšími sprostredkovateľmi, alebo pri iných 

zmenách  informovaná na našej webovej stránke www.sbd3ke.sk, alebo iným vhodným spôsobom. 

 Zároveň informujeme členskú základňu o ich právach na úseku ochrany práv dotknutých osôb 

vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov (§ 20 a nasl. ), predovšetkým o tom, že môžu 

požadovať informácie o spracovaní ich osobných údajov, odpis ich spracúvaných osobných údajov, 

likvidáciu ich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania a uplynuli lehoty na archiváciu 

údajov a dokumentov, v ktorých sú predmetné osobné údaje uvedené, v zmysle osobitných právnych 

predpisov. 

 Člen SBD III Košice je zodpovedný za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných 

údajov, ktoré poskytol SBD III Košice za účelom nájomného alebo vlastníckeho vzťahu a výkonu 

správy bytového domu. 

 SBD III Košice osobné údaje členov SBD III Košice neposkytuje ani nesprístupňuje tretím 

stranám, okrem uvedených sprostredkovateľov a prípadov ak túto povinnosť ukladá zákon. 

Poskytnuté osobné údaje SBD III Košice nezverejňuje.   

Firma Corect Plus s.r.o. Alejova 5, 040 11 Košice vykonáva správu a údržbu aplikačného 

programového vybavenia WAIS SBD. 

  

   


