
Informácia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti so Službami More by HB 
Reavis 

 

Prevádzkovateľ - HB Reavis Investments Slovakia s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 
Bratislava, IČO: 44 489 650, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 55375/B (ďalej len „HB 
REAVIS“ alebo „my“ ) týmto poskytuje všetkým Klientom využívajúcich Služby More by HB Reavis 
informácie o spracúvaní ich osobných údajov počas poskytovania Služieb More by HB Reavis. Ak nie 
je uvedené inak, majú pojmy uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov rovnaký význam 
ako vo Všeobecných obchodných podmienkach služieb More by HB Reavis. 
HB REAVIS je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá pozostáva zo všetkých entít 
konsolidovaných v rámci HB Reavis Holding S.A., ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB 
Reavis Group“), na základe čoho sa v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov odkazuje na 
HB Reavis Group. 
Ak sa pohybujete v budovách Twin City B, Twin City C, Nivy Tower, CBC 1, CBC2, Apollo 3, 
Apollo 5 v ich bezprostrednom okolí (ako návštevník, zamestnanec, alebo za iným účelom) 
alebo si nainštalujete aplikáciu More by HB Reavis, môžu byť Vaše osobné údaje 
spracúvané pre nasledovné účely:  

1. Poskytovanie služieb More by HB Reavis 

2. Propagácia našej spoločnosti, značky, služieb a podujatí 

3. My Office Life 

4. Workplace Insights 

5. Registrácia účtu 

6. Desk Booking 

7. Zasielanie upozornení 

8. Uplatnenie práva dotknutej osoby podľa GDPR 

 

Bližšie vymedzenie jednotlivých účelov:  

 

1. Poskytovanie služieb More by HB Reavis 
Aký je účel spracúvania osobných údajov? 
Vaše osobné údaje sa používajú na účel poskytnutia Služieb More by HB Reavis (tak ako sú 
definované vo Všeobecných obchodných podmienkach a Zmluve) vrátane predzmluvných 
vzťahov a ochrana a vymoženie práv a záujmov HB REAVIS vyplývajúce z nášho vzťahu. Tento 
účel zahŕňa najmä nasledovné spracovateľské operácie: 

• efektívna komunikácia súvisiaca s poskytovaním Služieb More by HB Reavis; 

• zaistenie riadnej realizácie Služieb More by HB Reavis; 

•  

• plnenie našich povinností a uplatňovanie našich práv vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv 
uzatvorených medzi Vami a More by HB Reavis, vrátane zmlúv o fakturácii 
a zhromažďovaní; 

• poskytovanie oznámení o stave Služieb More by HB Reavis, vrátane informačných 
materiálov od dodávateľov jednotlivých služieb; 

• získavanie spätnej väzby;  

• oznamovanie zmien v súvislosti so Službami More by HB Reavis; 

• overenie Vašej identity 

• zabezpečenie vstupu na podujatia 
• Vaše osobné údaje sú použité na účely zabezpečenia Vašej prítomnosti na podujatí alebo 

v súťaži.  

 



Počas poskytovania Služieb More by HB Reavis Vám budeme  zasielať e-maily a SMS správy. 
Prevádzkovateľ je pôvodcom týchto emailov a SMS správ a tieto emaily alebo SMS správy môžu 
mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity Prevádzkovateľ nepovažuje za spam. 
Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Klient oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu 
Prevádzkovateľovi ako poskytovateľovi služieb More by HB Reavis pomocou Helpdesku, ktorý 
nájdete v rámci aplikácie pod otáznikom. 
Viac o tom ako spracúvame vaše osobné údaje počas poskytovania služieb pomocou 
aplikácie More by HB Reavis (napríklad bezkontaktné otváranie dverí) sa dozviete v sekcii 
FAQ. Prosím kliknite na otáznik na pravej hornej lište v aplikácii. 
Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov? 
Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy alebo aby sa na základe Vašej 
žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
V prípade, že osobné údaje nie sú poskytnuté, nebudeme môcť s Vami uzavrieť zmluvu 
a poskytovať Vám služby More by HB Reavis. 
Aké osobné údaje spracúvame? 
Osobné údaje spracovávame v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie služieb, a to v 
maximálnom rozsahu: Meno, priezvisko, titul, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje 
o Vašom zamestnávateľovi a informácie potrebné na riadne poskytnutie konkrétnej čiastkovej 
služby v rámci Služieb More by HB Reavis. 
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje uchovávame do konca trvania zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, resp. do 
konca trvania premlčacej doby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

2. Propagácia našej spoločnosti, značky, služieb a podujatí 
Aký je účel spracúvania osobných údajov? 
Vyhotovovanie fotografií a audio-vizuálnych záznamov a zverejňovanie fotografií (na ktorých sa 
môžete objaviť) a záznamov na našich sociálnych sieťach  alebo prostredníctvom iných kanálov. 
Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov? 
Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR. 
Aké osobné údaje spracúvame? 
Vaše audio-vizuálne vyobrazenie (ako súčasť audio-vizuálneho záznamu/fotografie). 
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať počas celej doby existencie skupiny HB Reavis Group. 

 

3. My Office Life 
Aký je účel spracúvania osobných údajov? 
Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom dodania služieb My 
Office Life v rámci More by HB Reavis. Aplikácia More by HB Reavis v rámci My Office Life 
poskytuje informácie o interakcii Dotknutej osoby s ostatnými členmi tímu alebo zamestnancami 

na pracovisku, informácie o čase strávenom sústredenou prácou (dlhšie časové úseky 
neprerušované stretnutiami), aktivity v kancelárii (výpočet nie je úplný). Zároveň má ambíciu 
pomôcť Dotknutej osobe pracovať efektívnejšie a pomocou získaných informácii umožniť 
Dotknutej osobe naplniť svoju rolu v rámci organizácie a popritom udržiavať zdravú rovnováhu 
medzi pracovným a súkromným životom (používanie aplikácie nezaručuje zlepšenie efektívnosti, 
výkonnosti, a nastolenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, poskytuje dotknutej 
osobe iba informácie, na základe ktorých sa môže rozhodnúť, ako bude konať). 
Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov? 
Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho dobrovoľného súhlasu podľa článku 6 ods. 1 
písm. a) GDPR. Udelenie súhlasu je dobrovoľné, takže ak nemáte záujem na spracúvaní 
uvedených osobných údajov, nemusíte udeliť Váš súhlas. 
Aké osobné údaje spracúvame? 
Ak Dotknutá osoba udelí súhlas, Prevádzkovateľ môže spracovať nasledujúce údaje: 
✓ údaje o polohe v interiéri (ID záznamu polohy, časová pečiatka, pozícia v interiéri); 

✓ pseudonymizované ID; 

✓ oddelenie; 

✓ ID vstupnej karty; 

✓ e-mailové metadáta služby Microsoft 365; 

✓ metadáta kalendára služby Microsoft 365. 



Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje spracúvame iba po dobu platnosti Vášho súhlasu alebo po dobu zamestnania 
u Vášho súčasného zamestnávateľa, podľa toho, čo nastane skôr. 

 
Ak uchovávanie údajov nie je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania (napr. uchovávanie 
údajov na účely poskytnutia historického kontextu / údajov dotknutej osobe) Prevádzkovateľ tieto 
údaje neuchová a po splnení účelu ich vymaže. 
Prevádzkovateľ môže osobné údaje Dotknutej osoby spracúvať dlhšie, ako je uvedené vyššie, iba 
v tom prípade, ak tieto údaje sú anonymizované, alebo v prípade ak sú potrebné na naplnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa alebo ak to priamo vyplýva z rozhodnutia orgánov verejnej 
moci. 

 

4. Workplace Insights 
Aký je účel spracúvania osobných údajov? 
Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom dodania služieb 
Workplace Insights v rámci aplikácie More by HB Reavis. Predmetom služieb je najmä poskytnutie 
informácií o najvhodnejšom pracovnom prostredí pre Dotknutú osobu, zaslanie výstrahy o 
množstve ľudí v danom priestore, sprístupnenie environmentálnej obrazovky a zasielanie 
oznámení (výpočet nie je úplný). Zároveň má ambíciu pomôcť dotknutej osobe plne využívať 
moderný pracovný priestor zamestnávateľa a poskytnúť Dotknutej osobe informácie o priestore 
a zabezpečiť, aby názor Dotknutej osoby ohľadom pracoviska bol vypočutý (teplota a rezervácia). 
Používanie aplikácie nezaručuje optimálne využitie pracovného priestoru, poskytuje Dotknutej 
osobe iba informácie, na základe ktorých sa môže rozhodnúť, ako bude konať. 
Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov? 
Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho dobrovoľného súhlasu podľa článku 6 ods. 1 
písm. a) GDPR. Udelenie súhlasu je dobrovoľné, takže ak nemáte záujem na spracúvaní 
uvedených osobných údajov, nemusíte udeliť Váš súhlas. 
Aké osobné údaje spracúvame? 
Ak Dotknutá osoba udelí súhlas, Prevádzkovateľ môže spracovať nasledujúce údaje: 
✓ údaje o polohe v interiéri (ID záznamu polohy, časová pečiatka, pozícia v interiéri); 

✓ pseudonymizované ID; 

✓ oddelenie; 

✓ ID vstupnej karty; 

✓ e-mailové metadáta služby Microsoft 365; 

✓ metadáta kalendára služby Microsoft 365. 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje spracúvame iba po dobu platnosti Vášho súhlasu alebo po dobu zamestnania 
u Vášho súčasného zamestnávateľa, podľa toho, čo nastane skôr. 
Ak uchovávanie údajov nie je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania (napr. uchovávanie 
údajov na účely poskytnutia historického kontextu / údajov dotknutej osobe), Prevádzkovateľ tieto 
údaje neuchová a po splnení účelu ich vymaže. 
Prevádzkovateľ môže osobné údaje Dotknutej osoby spracúvať dlhšie, ako je uvedené vyššie, iba 
v tom prípade, ak tieto údaje sú anonymizované, alebo v prípade ak sú potrebné na naplnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa alebo ak to priamo vyplýva z rozhodnutia orgánov verejnej 
moci. 

 

5. Registrácia účtu 
Aký je účel spracúvania osobných údajov? 
Za účelom poskytnutia služieb More by HB Reavis, HB REAVIS musí spracovať informácie 
získané od Dotknutej osoby prostredníctvom registrácie účtu v aplikácii More by HB Reavis. Bez 
predmetného spracovania nie je schopný poskytovať žiadne funkcie v rámci aplikácie. Ak 
Dotknutá osoba nemá záujem na spracúvaní uvedených osobných údajov, nemusí sa 
zaregistrovať, ale v takom prípade prevádzkovateľ nebude môcť ponúknuť funkčnú aplikáciu More 
by HB Reavis Dotknutej osobe. Osobné údaje poskytnuté pri registrácii budú použité výlučne na 
zabezpečenie funkčnosti a správy aplikácie More by HB Reavis, vrátane jej základných funkcií a 
účtu Dotknutej osoby. 
Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov? 
Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy alebo aby sa na základe Vašej žiadosti 
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 



V prípade, že osobné údaje nie sú poskytnuté, nebudeme môcť s Vami uzavrieť zmluvu 
a poskytovať Vám služby More by HB Reavis. 
Aké osobné údaje spracúvame? 
Pri registrácii účtu v aplikácii More by HB Reavis: 

1. Ak Dotknutá osoba zaregistruje účet manuálne, Prevádzkovateľ spracúva údaje týkajúce sa e-
mailovej adresy a hesla Dotknutej osoby. 

2. Ak Dotknutá osoba zaregistruje účet prostredníctvom metódy Microsoft single sign-on, ktorú 
povolí jeho zamestnávateľ, budú z funkcie single sign-on prijaté nasledujúce údaje (rozsah údajov 
je určený Microsoftom bez možnosti ovplyvnenia rozsahu zo strany Prevádzkovateľa): 
✓ e-mailová adresa; 

✓ meno a priezvisko; 

✓ Microsoft 365 ID (pridelené spoločnosťou Microsoft); 

✓ e-mailové adresy proxy priradené Dotknutej osobe; 

✓ oddelenie Dotknutej osoby z Azure Active Directory; 

✓ ID, meno a priezvisko správcu údajov z Azure Active Directory; 

✓ identifikačný štítok určovania polohy v interiéri (nebudú však zhromažďované žiadne údaje 

o polohe, za účelom zabezpečenia väčšej funkcionalite aplikácie), 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
Osobné údaje Dotknutej osoby sú Prevádzkovateľom spracúvané len počas existencie More by 
HB Reavis účtu. Ak účet zostane neaktívny dlhšie ako 2 roky, účet bude deaktivovaný a súvisiace 
údaje Dotknutej osoby budú natrvalo odstránené. 

 

6. Desk Booking 
Aký je účel spracúvania osobných údajov? 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby za účelom zabezpečenia funkcionality 
„rezervácie stola“ v prípade potreby. 
Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov? 
Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy alebo aby sa na základe Vašej žiadosti 
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
V prípade, že osobné údaje nie sú poskytnuté, nebudeme môcť s Vami uzavrieť zmluvu 
a poskytovať Vám služby More by HB Reavis. 
Aké osobné údaje spracúvame? 
V prípade, ak Dotknutá osoba bude používať služby „desk booking“, prevádzkovateľ bude 
spracovať údaje o mieste rezervovaného stolu, e-mailovú adresu a meno a priezvisko Dotknutej 
osoby. 
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje uchovávame do konca trvania zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, resp. do 
konca trvania premlčacej doby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

7. Zasielanie upozornení 
Aký je účel spracúvania osobných údajov? 
Aby Dotknutá osoba mala vždy najaktuálnejšie informácie o vývoji aplikácie, na základe jej voľby, 
môže Prevádzkovateľ zasielať oznámenia ohľadom stavu aplikácie. 
Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov? 
Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy alebo aby sa na základe Vašej žiadosti 
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
V prípade, že osobné údaje nie sú poskytnuté, nebudeme môcť s Vami uzavrieť zmluvu 
a poskytovať Vám služby More by HB Reavis. 
Aké osobné údaje spracúvame? 
V prípade, ak Dotknutá osoba umožní zasielanie oznámenia, Prevádzkovateľ bude spracúvať 
jedinečný More by HB Reavis identifikátor Dotknutej osoby. 
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje uchovávame do konca trvania zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, resp. do 
konca trvania premlčacej doby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

8. Uplatnenie práva dotknutej osoby podľa GDPR  
Aký je účel spracúvania osobných údajov? 



Chránime Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR 
ako aj všetkými ostatnými relevantnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom 
spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej 
osoby. Aby sa zabezpečilo vybavenie vašej sťažnosti, je potrebné spracovať niektoré vaše 
osobné údaje. 
Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov? 
Vaše osobné údaje sú spracúvané počas vybavenia Vášho podnetu v súlade s článkom 6 ods. 1 
písm. c) GDPR, t. j. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej nositeľom 
je HB REAVIS ako prevádzkovateľ aplikácie More by HB Reavis. 
Aké osobné údaje spracúvame? 
Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri podaní sťažnosti (meno, priezvisko, e-mail, telefónne 
číslo atď.). 
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje uchovávame počas doby nevyhnutnej na vybavenie sťažnosti. 

 

Všeobecné ustanovenie o dobe uchovávania 

Akonáhle nebudeme naďalej potrebovať vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich spracúvali, 
tak vaše osobné údaje vymažeme alebo ich archivujeme počas doby stanovenej zákonom alebo 
archivačným plánom 

S kým zdieľame Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj so spoločnosťami v rámci HB Reavis Group. Taktiež môžeme 
byť povinní poskytnúť vaše osobné údaje štátnym orgánom a orgánom verejnej moci (najmä súdom 
a orgánom činným v trestnom konaní t.j. polícia a prokurátor), a to iba v nevyhnutnom rozsahu 
vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi pri výkone ich právomoci. Na základe 
viacerých zmlúv s tretími stranami, ktoré vystupujú ako naši sprostredkovatelia, spoloční 
prevádzkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia, poskytujeme Vaše osobné údaje týmto 
spoločnostiam a v takomto rozsahu: 

• ISTROCENTRUM a. s., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto, IČO: 31 396 224, právna forma akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4669/B, na účely poskytovania Služieb More 
by HB Reavis. 

• Symbiosy s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 
218 546, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 
134990/B, spoločnosť ako sprostredkovateľ zabezpečuje softvérové riešenia pre More aplikáciu 

• HID Global Corporation, so sídlom 611 Center Ridge Drive, Austin, TX 78753, U.S.A., na účely 
poskytovania služieb bezkontaktného otvárania dverí. 

 

Zároveň môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými/sprostredkovanými prostredníctvom More 
by HB Reavis alebo EVENTS sprístupnené entitám, ktoré Vám dodávajú alebo sa podieľajú na 
dodávaní objednaných tovarov alebo služieb, a to v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na dosiahnutie 
účelu/účelov definovaných vyššie. 
Okrem vyššie uvedených spoločností používame nasledujúce kategórie sprostredkovateľov: - dátové 
centrá, hosting - marketingové nástroje - nástroje na analýzu - nástroje na uskutočňovanie podujatí, 
ankiet alebo prieskumov - obchodné operácie/nástroje na správu - nástroje na správu úloh 
a komunikáciu. 

Používame analytické a marketingové nástroje (napr. Google Analytics, Exponea, Facebook Pixel, 
LinkedIn Pixel, Hotjar, Luigi´s Box), ktoré zhromažďujú súbory cookie tretích strán. Informácie o 
vašom používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) generované súbormi cookie sa budú 
prenášať do vyššie uvedených spoločnosti a ukladať ich na serveroch aj v Spojených štátoch. 
Budeme používať tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webových stránok, 
zostavenia správ o aktivite na webových stránkach. Tieto spoločnosti nebudú spájať vašu IP adresu 
s inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom 
príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nemusíte mať 
úplnú funkčnosť tejto webovej stránky. Používaním našich webových stránok potvrdzujete, že tieto 
spoločnosti môžu spracovávať údaje spôsobom a na účely uvedené vyššie. 

Od koho získavame Vaše osobné údaje? 



Vaše osobné údaje získavame od Vás. 
Používame automatické individuálne rozhodovanie? 
Niektoré funkcie More by HB Reavis (My Office Life a Workplace Insights) spracúvajú údaje 
spôsobom, ktorý by mohol byť považovaný za profilovanie (dochádza k analýze údajov, avšak nie k 
predvídaniu správania sa dotknutých osôb) podľa GDPR. Toto spracovanie umožňuje poskytovanie 
funkcií, ako je: „nájsť ideálny pracovný priestor“ a „voľba teploty“. Bez takéhoto spracovania by 
Prevádzkovateľ nebol schopný poskytnúť Dotknutej osobe úplnú funkčnosť aplikácie a nebol by 
schopný poskytnúť dotknutým osobám nástroje a informácie, aby mohli lepšie využívať pracovný 
priestor s potenciálnym pozitívnym dopadom na blahobyt všetkých. Informácie v aplikácii sa doručujú 
výlučne Dotknutej osobe a prevádzkovateľ prijal všetky organizačné a technické opatrenia na 
zabezpečenie údajov Dotknutej osoby v súlade s trhovými štandardmi. Máme zato, že samotné 
spracovanie nemôže významne ovplyvniť Dotknutú osobu, pretože tieto informácie nie sú zdieľané 
so zamestnávateľom dotknutých osôb alebo nezávislými tretími stranami. 

 
Prenášame Vaše údaje do tretích krajín alebo tretím stranám? 
Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej 
únie. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola 
potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo 
ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové 
pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov). 
Aké sú Vaše práva? 
Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné 
podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii 
nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva: 

• Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. 

• Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných 
údajov. 

• Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. 

• Právo na vymazanie osobných údajov v prípade, ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne. 

• Právo namietať proti spracúvaniu  osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné 
údaje oprávnene. 

• Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania. 

• Právo získať osobné údaje  v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť 
tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.  

• Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov. 

• Právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

 
Ako môžete uplatniť svoje práva? 
elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com 
písomne na adresu: HB Reavis Investments Slovakia s. r. o., k rukám: compliance oddelenie, 
Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
telefón: +421 918 723 243 
Chránime Vaše súkromie a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými 
ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich 
osobných údajov, tak na ochranu Vašich práv môžete podať sťažnosť našej zodpovednej osobe na: 
Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild,  Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská 
republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com 
Alebo môžete podať sťažnosť dozornému orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných 
údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-
29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm  alebo tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 
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