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Spoločnosť BESTRENT s.r.o., so sídlom Tomášikova 10/B, 831 03 Bratislava, IČO: 46  492 712,

registrácia:  v  Obchodnom registri  Okresného  súdu  Bratislava  I,  oddiel:  Sro,  vložka  číslo:  78557/B

(ďalej len „BESTRENT“) ako prevádzkovateľ v zmysle zákona 18/2018 Z.z. (ďalej len „Zákon“), za

účelom plnenia povinností a podmienok stanovených platnými právnymi normami, a to najmä Zákonom

a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických

osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“)

a za účelom informovania dotknutých osôb (ďalej len „Osoba“) o jej právach a v záujme korektných

vzájomných vzťahov BESTRENT pripravil tento informačný dokument.

Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou BESTRENT.

1. Osobné údaje

Osobné  údaje  sú  akékoľvek  informácie  týkajúce  sa  identifikovanej  alebo  identifikovateľnej

fyzickej osoby (Osoba).

2. Spracovanie osobných údajov

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií

s  osobnými údajmi alebo so  súbormi osobných údajov,  najmä získavanie,  zaznamenávanie,

usporadúvanie,  štruktúrovanie,  uchovávanie,  zmena,  vyhľadávanie,  prehliadanie,  využívanie,

poskytovanie  prenosom,  šírením alebo  iným spôsobom,  preskupovanie  alebo kombinovanie,

obmedzenie, vymazanie,  bez ohľadu na to,  či  sa vykonáva automatizovanými prostriedkami

alebo neautomatizovanými prostriedkami.

3. Zmluva.

Pod pojmom Zmluva  sa rozumie  zmluva o prenájme hnuteľných vecí,  o poskytovaní  služieb

resp.  akákoľvek  zmluva  uzatvorená  medzi  Osobou  a BESTRENT,  predmetom  ktorej  je

poskytovanie/prenajímanie služieb alebo vecí Osobe.

4. Rozsah spracovania osobných údajov.

BESTRENT spracúva najmä o nasledovné bežné (nie citlivé) osobné údaje:

meno,  priezvisko,  emailová  adresa,  telefónne číslo,  adresa bydliska  (poskytovanie  týchto  osobných

údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie Zmluvy, bez nich nedôjde k jej uzatvoreniu), 

V prípade  vstupu  Osoby  na  webové  lokality  patriace  BESTRENTU  (a  to:  bestrent.info,

bestrent.sk,  pozicovnanaradia.sk  sú  spracované  aj:  IP  adresa,  súbory  cookies  a  identifikátor

internetového prehliadača (poskytovanie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou).
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5. Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie: 

realizácia  vzájomne  uzatvorených  Zmlúv  (uzatvorených  v  minulosti  ako  aj  budúcnosti),

komunikáciu s Osobou (napríklad zasielanie noviniek a informácii o prenajímaných hnuteľných

veciach a poskytovaných službách, automaticky generovaných upozornení, odsúhlasenie údajov

pre  daňové  účely) na  účel  archivácie  a za  účelom zabezpečenia  korektného  chodu  serveru

(hosting serveru BESTRENT).

6. Zdroje osobných údajov: Spracovávané osobné údaje sú poskytnuté Osobou v Zmluve alebo

iným spôsobom (napríklad telefonicky, písomne, emailom).

7. Doba uchovávania osobných údajov.

 10 rokov od udelenia súhlasu.

8. Práva Osoby.

Osoba má právo požadovať od BESTRENT:

- prístup k osobným údajom týkajúcich sa Osoby, ktoré BESTRENT spracováva,

- opravu osobných údajov spracovaných BESTRENTom,

- vymazanie osobných údajov spracovaných BESTRENTom,

- obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Osoba má ďalej právo:

- namietať spracúvanie osobných údajov BESTRENTom,

- na prenosnosť osobných údajov spracovaných BESTRENTom, 

- podať návrh na začatie  konania podľa § 100 Zákona, že je priamo dotknutá na svojich

právach ustanovených Zákonom

9. Odvolanie súhlasu.

Osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať

10. Identifikácia prevádzkovateľa.

Obchodné meno: BESTRENT s.r.o.

Sídlo: Tomášikova 10/B

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 46 492 712

Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sro, vložka číslo: 78557/B

IČ DPH: SK 2023419761
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11. Zodpovedná osoba z hľadiska ochrany osobných údajov.

Ing. Peter Hulla , email: gdpr@bestrent.sk
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