
 

Informačný súhlas klienta s poskytovaním služieb  
služby poskytované obchodnou spoločnosťou  sú založené na dobrovoľnom  

vzťahu a vzájomnej dôvere medzi klientom a obchodnou spoločnosťou 

 
 
 
 

Obchodná spoločnosť*                          Klient Realitného Centra                                          

 IRG Realitné Centrum s. r. o.   Meno a Priezvisko_________________________ 

 Záhorácka 2909     Bydlisko_________________________________ 

 901 01 Malacky    Dátum narodenia__________________________ 

 www.irg.sk     Mobil___________________________________ 

 info@irg.sk     E-mail__________________________________ 

 

 
Tento Informačný súhlas klienta s poskytovaním služieb je súborom pravidiel obchodnej spoločnosti IRG Realitné Centrum s. r. o.* 

poskytujúcej komplexné realitné služby na základe predmetu činnosti, zahŕňa všeobecné obchodné pravidlá práce, jej výkonu a spôsoby 

vystupovania vo vzťahu k potenciálnym klientom a klientom spoločnosti. Primárnym cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalitných, 

sofistikovaných a profesionálnych služieb spojených s výkonom činnosti spoločnosti. Spoločnosť chce dodržiavať tento Informačný 

súhlas klienta s poskytovaním služieb s cieľom vytvárania predpokladov pre budovanie a ochranu dobrého mena spoločnosti a jej 

zástupcov z titulu záujmu o úspešné realizovanie obchodov spoločnosti. Spoločnosť zároveň vyhlasuje, že stotožnenie sa s týmto 

Informačným súhlasom a jeho uplatňovanie v praxi, je jednou zo základných podmienok pre možnosť spolupráce so spoločnosťou, 

ktorej jednotlivé pravidlá a spôsoby komunikácie sú rozdelené do nasledujúcich bodov: 

 

 

• klient berie na vedomie, že obchodná spoločnosť neposkytuje svojim klientom cenové ponuky s detailnou 

špecifikáciou nacenených produktov ani iné podklady vytvorené spoločnosťou súvisiace s jej činnosťou  a to najmä 

výkresy či vizualizácie, zmluvy a pod., 

• klient berie na vedomie, že všetky podklady vytvorené spoločnosťou nemôže ďalej šíriť, kopírovať a preposielať 

ako aj vytvárať ich kópie,  

• komunikácia medzi obchodnou spoločnosťou a klientom prebieha primárne písomnou formou a akýkoľvek pokyn 

klienta musí byť zaznamenaný písomnou formou, v opačnom prípade sa naň neprihliada, 

• klient súhlasí s tým, že obchodná spoločnosť začne s poskytovaním služieb až po úhrade zálohy vo výške 60%  

z ceny poskytovanej služby ev. podľa poskytnutého rozpisu platieb obchodnej spoločnosti,   

• klient berie na vedomie, že obchodná spoločnosť sa pri poskytovaní služieb riadi individuálne dohodnutou zmluvou 

medzi klientom a obchodnou spoločnosťou.  

 

 
Klient svojím podpisom potvrdzuje, že sa zúčastnil úvodného stretnutia s jedným zo zástupcov obchodnej spoločnosti, na ktorom mu 

boli objasnené všetky podmienky spolupráce. Zároveň svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov 

obchodnou spoločnosťou. Osobné údaje budú spracúvané iba po nevyhnutnú dobu. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete 

na druhej strane.  

 

 

 

 
* pod pojmom obchodná spoločnosť sa rozumie IRG Realitné Centrum s. r. o., ako aj ostatné obchodné spoločnosti, kde má IRG Realitné Centrum s. r. o. svoju majetkovú účasť 

 

 
 

 

http://www.irg.sk/


 

Poučenie o ochrane osobných údajov 

 
Vaše osobné údaje uvedené v tomto Informačnom súhlase klienta s poskytovaním služieb budú spracúvané obchodnou spoločnosťou. 

Osobné údaje budú spracúvané iba po nevyhnutnú dobu a po ukončení obchodného prípadu budú zlikvidované. Osobné údaje nebudú 

poskytnuté tretím osobám, okrem prípadu, ak by to bolo nevyhnutné na domáhanie sa práv obchodnej spoločnosti. 

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem obchodnej spoločnosti, ktorý spočíva v ochrane práv 

obchodnej spoločnosti a dokumentovaní vykonávania jej predmetných činností. 

 

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať. Uplatnenie námietky znamená, že obchodná 

spoločnosť nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré 

prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov. 

 

Ďalej máte právo: 

 

▪ na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané, 

▪ požadovať opravu Vašich osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov, 

▪ získať svoje osobné údaje, ktoré ste Obchodnej spoločnosti poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť 

ich k inému subjektu, avšak iba v prípade, ak sú Obchodnou spoločnosťou spracúvané automatizovanými prostriedkami, 

▪ požadovať obmedzenie spracúvania Obchodnej spoločnosti, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je 

spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Obchodná spoločnosť, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov, 

▪ požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa 

osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, 

▪ podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným 

orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

 

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje nebudú 

prenášané do krajín mimo Európskej únie. 

 

Osobné údaje budú spracúvané po dobu Vášho záujmu, najdlhšie však po dobu jedného roka. 

 

Máte právo kedykoľvek požiadať o ukončenie spracúvania osobných údajov na tento účel, odvolať súhlas so spracúvaním osobných 

údajov a máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo e-mailom na 

adresu obchodnej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá podľa článku 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov vplyv na 

zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. 

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje nebudú poskytované 

ďalším osobám (s výnimkou poskytnutia realitnému maklérovi) a nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie. 

 

 

 

 

 

 

Podpis klienta: .............................................................. Miesto: ................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

Podpis zástupcu OS: ................................................................ Dátum a čas: ...................................................... 
  


