
 
Zmluva o nájme bicykla a elektrobicykla ( ďalej len „Zmluva“) uzatvorená pod a medzi: 

 
PRENAJÍMATEĽOM : 
Obchodné meno: ARTE Trenčín s.r.o. 
Sídlo: Veľkomoravská 16B, 91105 Trenčín  
IČO: 44714955 
IČ DPH: SK 2022815267 
Tel. číslo: +421 917 960 522 
E-mail: info@sikibike.sk 
Zastúpená : Bc. Tomáš Sýkorčin 
( Ďalej len „Prenajímateľ “) 
 
A 
 
NÁJOMCA: 
Meno, Priezvisko/Obchodné meno:…………………………………………………………… 
Miesto trvalého pobytu/Sídlo:………………………………………………………………….. 
Č. OP:…………………………………………………………………………………………….. 
E-mail:…………………………………………………………………………………………….. 
Tel. číslo:…………………………………………………………………………………………. 
 
( ďalej len „Nájomca“) 
(Prenajímateľ a Nájomca  ďalej uvádzané ako „Zmluvné strany“) 
 

Článok I. 
Predmet nájomnej zmluvy 

Na základe tejto nájomnej zmluvy prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu do užívania dopravný prostriedok, 
konkrétne klasický bicykel, alebo elektrobicykel ( ďalej len „predmet nájmu“). Prenajímateľ je výlučným vlastníkom 
predmetu nájmu a prenecháva ho do dočasného užívania nájomcovi za dohodnutú odplatu. Nájomca ďalej podpisom tejto 
zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu nájmu. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu je vykonané na základe 
protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

Článok II. 
Účel nájmu  

Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu (bicykel, alebo elektrobicykel)  len na účel, ktorý je daný pre predmet nájmu 
určený. MTB bicykle sú určené na jazdenie mimo spevnených trás a ciest. Cestné bicykle na jazdenie výhradne po 
asfaltových povrchoch. Spôsob užívania predmetu je upravený v priložených všeobecných podmienkach. 

 

Článok III. 
Doba nájmu , spôsob ukončenia nájmu a miesto prevzatia predmetu nájmu. 

 Zmluvné strany sa dohodli, e Zmluva sa uzatvára na dobu určitú nasledovne: 
 
Prenajatý bicykel TYP: ....................................................... Nadobúdacia cena: ............................. EUR s DPH 

 
Od:  dátum ................................ čas  …………………     Do:  dátum  ............................    čas   ....................... 

 
Dohodnutá cena prenájmu za určený čas:  ....................... EUR s DPH 
 
V prípade oneskorenia vrátenia predmetu nájmu sa bude účtovať suma 30 EUR s DPH za každý začatý  prenajatý deň. 

 
Poškodenia pri prevzatí a poškodenia pri odovzdaní budú uvedené v Protokole o prevzatí bicykla/elektrobicykla zo  
 
dňa: ............................................. , ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy. 

 

 
Článok IV. 

Nájomné a platobné podmienky 
-Nájomca sa zaväzuje, že uhradí prenajímateľovi dohodnuté nájomné podľa článku III. tejto zmluvy vopred pri podpise. 
- Nájomca sa zároveň zaväzuje zaplatiť v deň podpisu tejto zmluvy prenajímateľovi kauciu vo výške 500,- EUR.  



Slovom päťsto EUR Táto kaucia bude zachovaná po celú dobu platnosti tejto nájomnej zmluvy v rukách prenajímateľa. 
Po skončení zmluvného vzťahu bude kaucia vyúčtovaná a vrátená v deň protokolárneho odovzdania predmetu nájmu 
späť prenajímateľovi. Prenajímateľ si vyhradzuje právo použiť kauciu na úhradu prípadných škôd, ktoré vzniknú na 
predmete nájmu mimo bežného opotrebenia. Ďalej na odstránenie škôd spôsobených nájomcom na predmete nájmu 
počas doby prenájmu. Nájomca má právo predmet nájmu do 3 dní odkúpiť v nadobúdacej cene formou doplatenia 
zvyšnej čiastky do celkovej ceny po započítaní kaucie a prípadného doplatku za prenájom. Odkúpený predmet nájmu 
bude odovzdaný v stave, v ktorom ho  prenajímateľ vrátil aj s prípadnými vadami. V prípade opravy bude mať po 
dohode nájomca právo na písomné vyjadrenie. Prípadne, že bude servis realizovaný v zmluvnom servise, bude 
predložený účet za opravu. 
-Nájomca je informovaný, že predmet nájmu nie je poistený. Taktiež  škody spôsobené prevádzkou na inom majetku, 
ktoré by  mohli vzniknúť pri používaní predmetu nájmu idú výlučne na vrub a ťarchu nájomcu.  
 

 
Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  
- Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu spôsobilý na dohodnuté užívanie.  
- Nájomca bude predmet nájmu využívať pri svojej činnosti, spôsobom ktorý je na tento účel určený. 
-Nájomca je povinný predmet nájmu užívať výhradne dohodnutým spôsobom. Má predchádzať vzniku škôd na predmete 
nájmu. 
-V prípade vzniku škody, alebo prejavenia vady či krádeže na predmete nájmu, je nájomca povinný bez zbytočného 
odkladu informovať o tom prenajímateľa. 
-Nájomca bicykla nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu prenajímateľa. 
- Akékoľvek fyzické zmeny predmetu nájmu je nájomca oprávnený vykonávať len s písomným súhlasom prenajímateľa. 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nevýhodných podmienok. Je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom si  
každá zmluvná strana prevezme jeden exemplár zmluvy . Nájomca bicykla / elektrobicykla zároveň svojím podpisom 
potvrdzuje, že prevzal hore za uvedený predmet nájmu. Ďalej prevzal všeobecné podmienky nájmu, protokol 
o odovzdaní a prevzatí bicykla / elektrobicykla.  Zásady používania môžu byť nahradené osobnou inštruktážou pri 
prevzatí. Je možné a potrebné si ich preštudovať na:  www.sikibike.sk /informacie 
 
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomného dodatku. 
Právne vzťahy zmluvou výslovne neupravené, sa upravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi 
všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi a všeobecnými podmienkami nájmu bicykla  a elektrobicykla, ktoré 
tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
Príloha č.1. ZÁSADY POUŽÍVANIA A PREVÁDZKY BICYKLA A ELEKTROBICYKLA  
Príloha č. 2. PROTOKOL O ODOVZDANI A PREVZATÍ BICYKLA/ELEKTROBIYCYKLA 
Príloha č. 3.  VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁJMU BICYKLA a ELEKTROBICYKLA  
 
 
 
V Trenčíne, dňa .............................. 
 
Prenajímateľ:  ARTE Trenčín s.r.o. v.z. Tomáš Sýkorčin  Podpis: …………………… 
 
 
Nájomca:   Meno …………………………….,   Podpis:…………………… 
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Protokol o prevzatí a odovzdaní bicykla/elektrobicykla 

K zmluve zo dňa .................... 

 
PRENAJÍMATEĽ :  ARTE Trenčín s.r.o. Sídlo: Veľkomoravská 16B, 91105 Trenčín  
IČO: 44714955 IČ DPH: SK 2022815267 Tel. číslo: +421 917 960 522 E-mail: info@sikibike.sk 
Zastúpený: Bc. Tomáš Sýkorčin 
 
NÁJOMCA: 
Meno, Priezvisko/Obchodné meno:……………….…………………………………………… 
 
Miesto trvalého pobytu/Sídlo:………………………………………………………………….. 
 
Č. OP:…………....………E-mail:…………............……........  Tel. číslo:…...........…………… 
 
 
 

I. Odovzdanie predmetu prenajímateľom  nájmu do rúk nájomcu 
 

1.Prenajatý bicykel TYP: ....................................................... Nadobúdacia cena: ...................... EUR s DPH 
 
   Príslušenstvo k bicyklu : ................................................................................................................................. 

 
2. Začiatok prenájmu od :   dátum ................................  čas  …………………      
 
3. Dohodnutá doba prenájmu  do :  dátum  ...............................     čas   .......................... 

 
4. Dohodnutá cena prenájmu za určený čas: ........... EUR s DPH. +30 EUR s DPH  za každý ďalši začatý deň 

 
5 .Poškodenia predmetu nájmu pri odovzdaní do užívania nájomcovi :............................................................. 
 
 ............................................................................................................................................................................ 
 
V Trenčíne, dňa .............................. čas   .......................  Miesto odovzdania : ................................................. 
 
Prenajímateľ:  ARTE Trenčín s.r.o. v.z. Tomáš Sýkorčin  Podpis: …………………… 
 
Nájomca:   Meno …………………………….,   Podpis:…………………… 
 
 

II. Vrátenie predmetu nájmu nájomcom do rúk prenajímateľa 
 
6. Poškodenia pri vrátení predmetu nájmu do rúk prenajímateľovi (mimo uvedených v bode 5.) : 
 
............................................................................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................................. 

 
7. Poznámky: ...................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
V Trenčíne, dňa ..............................  čas   .......................  Miesto odovzdania : ................................................. 
  
 
Prenajímateľ:  ARTE Trenčín s.r.o. v.z. Tomáš Sýkorčin  Podpis: …………………… 
 
Nájomca:   Meno …………………………….,   Podpis:…………………… 
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ZÁSADY POUŽÍVANIA A PREVÁDZKY BICYKLA A ELEKTROBICYKLA 

 
Elektrobicykel  je  bicykel vybavený elektromotorom s max výkonom do 250W a batériou s maximálnou asistovanou 
rýchlosťou do 25 km/h. Bicykel je homologovaný pre jazdu na verejných komunikáciách.  Klasický bicykel je bez 
prídavného motora. 
 
Cestné bicykle je možné využívať  len na asfaltových a podobne spevnených komunikáciách a cyklochodníkoch. MTB 
bicykle a elektrobicykle  je možné používať  na jazdu po cyklochodníkoch, nespevnených komunikáciách ako aj vo 
voľnom teréne a všade, kde môžete jazdiť aj na klasickom bicykli. Bicykle a elektrobickyle nie je možné využívať na 
MTB cyklomaratóny a na extrém u MTB Cyklistiku. Vyslovene je zakázané používať v bicykle v bikeparkoch, a 
podobných zariadeniach, kde je terén prispôsobený pre špeciálne bicykle na tento účel. Nie je dovolené 
vystavovať elektrobicykel nadmernému pôsobeniu vody – napr. ponáraním do riek a vodných nádrží. Taktiež nie 
je vhodné používať elektro bicykel na brodenie hlbšou vodou, kde hrozí reálne riziko zatopenia a  poškodenia 
motora , prípadne iných elektronických súčastí. Krátkodobé pôsobenie vody pri prejazdoch kalužami, dážď nie je pre 
bike problém. 
 
Hlavné odporúčania : 
-O spôsobe použitia je nájomca elektrobicykla/bicykla informovaný personálom a je povinný tieto inštrukcie dodržiavať. 
Návody na obsluhu sú tiež zverejnené na stránke www.sikibike.sk , www.sikibike/informacie . Prečítajte si ich prosím. 
- Brzdite vždy a včas. Pamätajte na to, že jazdíte výhradne na vlastné riziko. Riskantnou jazdou môže dôjsť nielen 
k poškodeniu bicykla, ale aj k Vášmu zraneniu. Za vaše zranenia pri užívaní bicykla neberieme žiadnu zodpovednosť. 
-Radenie. Pre plynulú jazdu je ideálne, ak je radenie čo najviac plynulé. Obecne platí, že by ste mali mať zaradený 
správny prevodový stupeň už pred stúpaním. V prípade, že preraďujete počas stúpania, snažte vyvíjať menší tlak na 
pedále a dosiahnete tak plynulejšie preradenie. Obecne tiež platí, že elektrobicykel dáva najvyššiu podporu pri  cca 90 
otáčkach pedálom za minutú. Môžete si to skontrolovať aj na displeji, ale platí aj zásada - ak sa dobre šľape Vám  -dobre 
to ide aj elektropohonu. 
-Prilba. Doporučujeme Vám nosiť prilbu stále. Je to v záujme Vašej bezpečnosti. Teda aj v obci. 
-Uskladnenie a parkovanie bicykla. Neparkujte bicykle v kovových stojanoch. Každé zaparkovanie je škrabanec resp. 
poškodenie na vidlici alebo ráme bicykla. Snažte sa bicykel oprieť o stenu, prípadne ho umiestniť do stojana, ktorý 
nepoškodí súčasti bicykla.  Taktiež pri upevnení do autonosiča dbajte na to aby upevnenie nepoškodilo rám bicykla. 
Používajte mäkké penové podložky. V prípade opravy defektu ubezpečte sa že tak robíte na trávnatom povrchu bez 
kamienkov a iného materiálu, ktorý by mohol poškodiť riadidlá a sedačku, alebo podložte bicykel handrami v 
dostatočnej hrúbke. 
 
Poruchy: Ak sa na bicykli  či elektrobicykli vyskytla akákoľvek porucha, kontaktujte nás. Jazda na bicykli s poruchou 
môže mať za následok nielen jeho poškodenie, ale môže viesť aj k prípadnému Vášmu zraneniu. Snažte sa tomu predísť. 
Kontrolujte najmä funkčnosť bŕzd a tlak v plášťoch. Na defekte sa nejazdí! Hrozí nielen poškodenie bicykla ale aj 
úraz! 
- Elektrobicykel. Dáva  Vám široké možnosti počas jeho správneho používania. Svojim jazdeckým schopnostiam 
prispôsobte najmä rýchlosť pri zjazdoch. Nepodceňujte terén, v ktorom jazdíte. Predídete tak poškodeniam, a najmä  
prípadným zraneniam. V prípade nedodržania týchto podmienok, je nájomca vystavený riziku poškodenia bicykla/ 
elektrobicykla. Batérie je možné nabíjať v akomkoľvek stave nabitia , resp. vybitia. Batérie nemajú tzv. pamäťový efekt 
a preto ich čiastočné dobitie v prípade čiastočne vybitej batérie nie je na závadu. Batérie sa nabíjajú približne 4 hod na 
svoju plnú kapacitu.  70% kapacity trvá cca 90 minút. Mimoriadnu pozornosť venujte uskladneniu batérie , ktorú v 
žiadnom prípade nevystavujte pôsobeniu nadmerného tepla , napr. za sklom v zaparkovanom aute a pod.  
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁJMU BICYKLA a ELEKTROBICYKLA 

 
I. Všeobecné podmienky a ustanovenia 

Všeobecné podmienky stanovujú podmienky, za ktorých sa bude predmet nájmu prenajímateľa prenechávať do 
dočasného užívania zmluvnému nájomcovi. Nájomca podpisom zmluvy o nájme bicykla/elektrobicykla vyhlasuje, že sa 
pred podpisom Zmluvy oboznámil so znením týchto všeobecných podmienok nájmu. Nájomca zároveň podpisom 
zmluvy o nájme bicykla/elektrobicykla vyhlasuje, že nemá žiadne výhrady k zneniu týchto všeobecných podmienoka 
plne s nimi súhlasí. Nájomca ďalej potvrdzuje, že predmet nájmu, ktorý je špecifikovaný v zmluve o nájme prevzal od 
prenajímateľa v riadnom stave  bez  zjavných vád a poškodení. Taktiež nájomca potvrdzuje, ž bol prenajímateľom riadne 
poučený o spôsobe užívania predmetu nájmu. Prenajímateľ berie na vedomie , že návody na použitie sú dostupné na 
stráne prenajímateľa www.sikibike.sk/informacie 
 

II. Výška nájomného a kaucia 
-Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného za užívanie predmetu nájmu je stanovená v závislosti od /dĺžky trvania 
nájomného vzťahu dohodou na základe zmluvy o nájme. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi dohodnutú 
čiastku za prenájom bicykla/elektrobicykla v hotovosti, pri prevzatí predmetu nájmu do dočasného užívania, prípadne 
vopred na základe vystavenej preddavkovej faktúry. V prípade predĺženia nájmu, na základe dohody zmluvných strán, 
bude nájomcovi účtované  nájomné stanovené podľa doby predĺženia nájmu, ktoré budú uvedené v zmluve o nájme. Na 
úhradu dodatočného nájomného môže prenajímateľ použiť  kauciu v predmetnom rozsahu. 
-Nájomca je povinný spolu s dohodnutým nájmom uhradiť prenajímateľovi kauciu vo výške, ktorá bude zapísaná 
v zmluve o prenájme. Kaucia môže byť použitá na zabezpečenie prípadných záväzkov nájomcu vyplývajúcich zo zmluvy 
o nájme bicykla/elektrobicykla. Hlavnou formou použitia kaucie je započítanie nájomného nad rámec zmluvnej doby. 
Ďalšou možnosťou využitia kaucie je úhrada za opravy vzniknuté poškodením predmetu nájmu spôsobených nájomcom. 
Za poškodenie sa nepovažuje bežné opotrebenie ako vydraté platničky. V prípade , že sa predmet nájmu vráti včas a bez 
poškodení, prenajímateľ sa zaväzuje, uhradenú kauciu nájomcovi vrátiť bezodkladne pri odovzdaní predmetu nájmu v 
plnej výške alebo v sume, ktorá bude znížená o pohľadávky prenajímateľa, ktoré vzniknú najmä z dôvodu opravy či 
poškodenia predmetu nájmu. Ďalej v dôsledku porušenia povinností nájomcu vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme bicykla 
a elektrobicykla.  Nájomca je informovaný, že bicykle a elektorbicykle nie sú poistené a ich odcudzenie, poškodenie ,ako 
aj poškodenie spôsobené ich prevádzkou počas doby nájmu, idú v plnom rozsahu na vrub nájomcu  bez ohľadu na mieru 
zavinenia nájomcom.  
 
 

III. Povinnosti zmluvných strán 
Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu za účelom jeho dočasného užívania v riadnom technickom 
stave, umožňujúcom využitie predmetu nájmu na dobu dohodnutú v nájomnej zmluve. Nájomca bude dodržiavať pri 
užívaní predmetu nájmu manuál/návod na používanie ako aj zásady používania bicykla/elektrobicykla. V prípade 
technickej poruchy je nájomca bezodkladne povinný kontaktovať prenajímateľa za účelom dohodnutia postupu 
odstránenia poruchy. Predmet nájmu nie je možné opatriť ďalším príslušenstvom (stojanmi , držiakmi atď.).  
Prenajímateľ odovzdá a po uplynutí dohodnutej doby nájmu prevezme predmet nájmu od nájomcu na adresách podľa 
dohody, ak sa zmluvné strany v slovne nedohodnú inak): 
- Veľkomoravská 16B Trenčín v sídle firmy ARTE Trenčín s.r.o. 
- Na Vinohrady 15A  Trenčín  
 Nájomca je povinný používať predmet nájmu v súlade s jeho účelom a to  cestnú alebo MTB cyklistiku. Bicykle 
a elektrobicykle nie je možné používať na cyklomaratóny, prípadne extrémnu MTB cyklistiku. Nájomca je ďalej povinný 
užívať predmet nájmu tak, aby nedošlo ku škodám na predmete nájmu ani k jeho neprimeranému opotrebeniu. Nájomca 
je povinný predmet nájmu chrániť nielen pred poškodením, stratou alebo zničením, ale zodpovedá prenajímateľovi za 
každé poškodenie, stratu a zníženie hodnoty predmetu nájmu v plnom rozsahu, bez ohľadu výšku  zavinenia nájomcu. Za 
poškodenie predmetu nájmu osobou, ktorej nájomca predmet nájmu zveril, nesie zodpovednosť výlučne nájomca, ako by 
škodu na predmete nájmu spôsobil sám. Právo používať predmet nájmu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva 
zjednaná. Nájomca je povinný zabezpečiť predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže predmetu nájmu je nájomca 
povinný okamžite ohlásiť túto skutočnosť na telefónnom čísle 112 alebo na príslušnom oddelení Policajného zboru, za 
účelom spísania protokolu o ohlásení krádeže. Nájomca je ďalej povinný neodkladne telefonicky kontaktovať 
prenajímateľa a oboznámiť ho zo skutočnosťami poškodenia či odcudzenia. V prípade, ak počas trvania nájomného 
vzťahu dôjde k strate, krádeži, prípadne k zničeniu predmetu nájmu, tak, že sa stane predmet nájmu nepoužiteľný, 
nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi plnú cenu prenajatej veci uvedenú v zmluve v lehote do 7  dní od dňa 
vzniku škodovej udalosti alebo odcudzenia predmetu nájmu. Po uhradení celej sumy za predmet nájmu, prechádzajú 
všetky práva k predmetu na nájomcu. V prípade oneskorenia vrátenia predmetu nájmu sa bude účtovať suma 30 EUR 
s DPH za každý začatý deň, a to až do doby vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi. Nájomca berie na vedomie, že je 
pri užívaní predmetu nájmu povinný dodržiavať všetky pravidlá a predpisy bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
Ďalej  berie na vedomie, že za porušenie predpisov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prípadne za škody na 
majetku a zdraví tretích osôb, ktoré vznikli v súvislosti s týmto porušením a prevádzkou prenajatej veci, zodpovedá 



výlučne nájomca. Zodpovedá aj za prípadnú škodu spôsobenú tretími osobami pri užívaní predmetu nájmu, ktoré 
predmet nájmu zverený nájomcovi Zmluvou o nájme  užívali. 
 

IV. Skončenie nájmu 
Zmluva o nájme  zaniká uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý podpisom Protokolu o prevzatí bicykla/ 
elektrobicykla. Prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy o nájme e-bajku a požadovať bezodkladné vrátenie predmetu 
nájmu, a to pred uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý aj bez uvedenia dôvodu. A to najmä vtedy, ak 
prenajímateľ neužíva predmet riadne, v súlade s účelom, na ktorý je určený. Prenajímateľ má právo odmietnuť poskytnúť 
predmet nájmu aj v prípade ak budúci nájomca nedostatočne pochopí spôsob užívania zvereného predmetu nájmu. Ďalej 
ak  zo správania budúceho nájomcu je zrejmé, že nebude dostatočne ohľaduplne zaobchádzať s predmetom nájmu. 
Prípadne je možné usúdiť zo správania nájomcu ,  že v čase prevzatia bol pod vplyvom akýchkoľvek omamných látok. 
 

V. Informácie o ochrane osobných údajov 

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov 

Dotknutá osoba – Nájomca , 

Prevádzkovateľ požičovne  bicyklov: ARTE Trenčín s.r.o. Veľkomoravská 16, 91105 Trenčín 

Príjemcovia osobných údajov 

Osobné údaje nebudú poskytované žiadnym tretím osobám. Taktiež nebudú využívané na žiadne marketingové účely. 
Osobné údaje sa budú archivovať 30 dní od ukončenia nájmu, len za účelom riešení prípadných reklamácii či iných 
nezrovnalostí vyplývajúcich z predmetu zmluvy. 

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, (ďalej len GDPR) Dotknutá osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať sa 
informácií o svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich osobných 
údajov prevádzkovateľom. 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.  

Poučenie o právach dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

a, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, alebo vymazané . 

b, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, 

c, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom 

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prenajímateľ potvrdil písomne , alebo  e-mailom, či spracúva osobné údaje, 
ktoré sa Vás týkajú. Všetky osobné údaje budú automaticky vymazané po 30 dňoch od vrátenia predmetu nájmu. 
Výnimkou sú sporné prípady. Vtedy zmluva s osobnými údajmi bude slúžiť ako podklad na riešenie ďalšieho sporu.  
Prenajímateľ má právo  využiť nevyhnutné údaje osobné údaje spojené s fakturáciou služieb a tovaru v zmysle platnej 
legislatívy. 

 

Možnosť podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,  http://www.dataprotection.gov.sk. 

Spracovanie Vašich osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky 

1. Účely spracovávania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka počas doby 
prenájmu, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady a škody na prenajatom výrobku. 

2.  Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto). 

 
 

VI.  Záverečné ustanovenia 
Podpisom týchto všeobecných podmienok, nájomca ako dotknutá osoba, udeľuje súhlas so spracúvaním svojich 
osobných údajov za účelom vyhotovovania fotokópií osobných dokladov nájomcu.  (meno a priezvisko, dátum 
narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, emailová adresa) na účel poskytovania a prijímania 
služieb prenajímateľa.   
 


