Odporúčaná štruktúra zverejnenia dokumentov na webovej stránke
Všeobecný úvod:
V tejto sekcii webovej stránky môžu dotknuté osoby nájsť všetky informácie ohľadne
spracúvania osobných údajov v podmienkach spoločnosti AT a.s., Dlhá 84, 010 01 Žilina, IČO:
36 386 766, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,
vložka číslo: 10197/L (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ uvádza, že v maximálnej miere dbá na bezpečnosť, transparentnosť,
legálnosť a legitímnosť v súvislosti so všetkými spracovateľskými operáciami vo vzťahu
k osobným údajom dotknutých osôb.
Všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi sa v podmienkach prevádzkovateľa
uskutočňujú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“)
a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
Prevádzkovateľ s cieľom ochrany osobných údajov ustanovil zodpovednú osobu pre
spracúvanie osobných údajov, ktorú je možné kontaktovať nasledovnými spôsobmi:
-

e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu gdpr@atza.sk;
telefonicky na telefónnom čísle 041/7065111;
poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálku odporúčame
uviesť „Do rúk zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov“);

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v informáciách, ktoré sú poskytované
dotknutým osobám, a to najmä v prípadoch, keď dôjde k zmene podmienok, za ktorých sú
osobné údaje spracúvané.
Prevádzkovateľ s cieľom zjednodušiť orientáciu dotknutej osoby v informáciách
o spracúvaní osobných údajov rozdelil informačné povinnosti nasledovne:
1. Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov a bývalých zamestnancov
prevádzkovateľa
2. Informácie o spracúvaní osobných údajov osôb, ktoré sú vo vzťahu k zamestnancom
prevádzkovateľa blízke osoby
3. Informácie o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
4. Informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov (predaj, servis, výkup
vozidiel a s tým súvisiace účely spracúvania osobných údajov), účastníkov súdnych,
mimosúdnych a exekučných konaní a kontaktných osôb
5. Informácie o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely

6. Informácie o spracúvaní osobných údajov na účely vybavovania podnetov
zákazníkov a vybavovania práv dotknutých osôb
7. Informácie o spracúvaní osobných údajov na účely korporátnej agendy
8. Informácie o spracúvaní osobných údajov na účely sieťovej bezpečnosti
prevádzkovateľa a využívanie cookies zo strany prevádzkovateľa

Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov vo
vzťahu k zamestnancom a bývalým zamestnancom
( personálna, mzdová a súvisiaca agenda)
(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

1. Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:
Kategórie dotknutých
prevádzkovateľa

osôb:

Zamestnanci

prevádzkovateľa

a bývalí

zamestnanci

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje:
AT a.s., Dlhá 84, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 766, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10197/L, 041/706 51 00 (ďalej len
„prevádzkovateľ“)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailovou správou zaslanou na emailovú adresu gdpr@atza.sk, telefonicky na telefónnom čísle 041/7065111, prípadne
poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálku odporúčame uviesť
„Do rúk zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov“);

2. Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov:
Účel:

spracúvanie osobných údajov zamestnanca ako jednej zo zmluvných
strán pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru na účely identifikácie
zmluvnej strany;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR);
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Doba spracúvania: pracovné zmluvy sú súčasťou osobného spisu zamestnanca, ktorý je
uchovávaný po dobu 70 rokov odo dňa narodenia zamestnanca;
dohody mimo pracovného pomeru sú uchovávané po dobu 10 rokov od
skončenia zmluvného vzťahu;
Príjemcovia:

orgány verejnej moci, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe
zákona, súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, poskytovatelia
IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na
uzatvorenie zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za
následok nemožnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo niektorú z dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;

Účel:

spracovanie osobných údajov na účely vedenia osobného spisu
zamestnanca;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa ako zamestnávateľa; osobitná kategória osobných
údajov je spracúvaná na základe čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR
(spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností prevádzkovateľa
v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia);

Doba spracúvania: po dobu 70 rokov odo dňa narodenia zamestnanca;
Príjemcovia:

orgány verejnej moci, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe
zákona, Sociálna poisťovňa, poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa
vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely plnenia odvodovej povinnosti
do zdravotnej poisťovne;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; osobitná
kategória osobných údajov je spracúvaná na základe čl. 9 ods. 2 písm. b)
Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia
povinností prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia);

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

zdravotná poisťovňa, poskytovatelia IT služieb;
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Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie odvodových povinností zo strany
prevádzkovateľa;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely plnenia odvodovej povinnosti
do Sociálnej poisťovne;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v
znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.
650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; osobitná
kategória osobných údajov je spracúvaná na základe čl. 9 ods. 2 písm. b)
Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia
povinností prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia);

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

Sociálna poisťovňa, poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie odvodových povinností zo strany
prevádzkovateľa;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností
prevádzkovateľa ako zamestnávateľa v súvislosti s pracovným
pomerom, prípadne so vzťahom vzniknutým na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, spracovanie na účel
vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné zúčtovanie daní;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o
náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov; osobitná kategória osobných údajov je
spracúvaná na základe čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR
(spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností prevádzkovateľa
v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia);
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Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, úrady práce, exekútori,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v personálnej a mzdovej agende;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely vedenia mzdových listov;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa; osobitná kategória osobných údajov je spracúvaná na
základe čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR (spracúvanie je
nevyhnutné na účely plnenia povinností prevádzkovateľa v oblasti
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia);

Doba spracúvania: po dobu 50 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v súvislosti s výplatou mzdy;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely výplaty mzdy (výplatné listiny,
výplatné pásky, podklady ku mzdám, rekapitulácia miezd);

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa; osobitná kategória osobných údajov je spracúvaná na
základe čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR (spracúvanie je
nevyhnutné na účely plnenia povinností prevádzkovateľa v oblasti
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia);

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v súvislosti s výplatou mzdy;
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Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely evidencie dochádzky do práce,
dovoleniek a kontroly odpracovaného času;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa; osobitná kategória osobných údajov je spracúvaná na
základe čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR (spracúvanie je
nevyhnutné na účely plnenia povinností prevádzkovateľa v oblasti
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia);

Doba spracúvania: po dobu 5 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v personálnej a mzdovej agende;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely stravovania zamestnancov a
stravných lístkov (mesačné prehľady, príspevky zo sociálneho fondu);

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa;

Doba spracúvania: po dobu 5 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v personálnej a mzdovej agende;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely identifikácie zmluvnej strany v
dohodách o zrážkach zo mzdy a na účely plnenia povinností z tejto
dohody vyplývajúcich;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR);

Doba spracúvania: po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu;
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Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na
uzatvorenie zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za
následok nemožnosť uzatvoriť dohodu o zrážkach zo mzdy, a teda
nebude možný výkon práv a povinností z tejto dohody vyplývajúcich;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely identifikácie zmluvných strán v
dohodách o hmotnej zodpovednosti;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR);

Doba spracúvania: po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, súdy,
poisťovne, advokáti, orgány činné v trestnom konaní, poskytovatelia IT
služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na
uzatvorenie zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za
následok nemožnosť uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti, a teda
nebude možný výkon práv a povinností z tejto dohody vyplývajúcich;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely identifikácie zmluvných strán v
dohodách o zverení predmetov / na účely identifikácie v preberacích
protokoloch;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR);

Doba spracúvania: po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, súdy,
poisťovne, advokáti, orgány činné v trestnom konaní, poskytovatelia IT
služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na
uzatvorenie zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za
následok nemožnosť uzatvoriť dohodu o zverení predmetov, a teda
nebude možné prideliť zamestnancovi pracovné prostriedky nevyhnutné
na výkon práce;
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Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely splnenia povinností súvisiacich
s agendou ochrany osobných údajov;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa na základe Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov;

Doba spracúvania: počas trvania pracovnoprávneho vzťahu a 5 rokov po skončení
pracovnoprávneho vzťahu;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností
prevádzkovateľa ako zamestnávateľa v oblasti BOZP, plnenia
povinností na úseku predchádzania nebezpečenstva vzniku požiaru a
na účely plnenia povinností na úseku ochrany verejného zdravia;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce,
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi, spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov; osobitná kategória osobných údajov je
spracúvaná na základe čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR;

Doba spracúvania: po dobu 5 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
inšpektorát práce, LIVONEC SK, s.r.o., Pro Benefit s.r.o., poskytovatelia
IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a v oblasti
ochrany verejného zdravia;
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Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely posúdenia zdravotnej
spôsobilosti a vykonávania preventívnych lekárskych prehliadok;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle § 30 a nasl. zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; osobitná kategória
osobných údajov je spracúvaná na základe čl. 9 ods. 2 písm. b)
Nariadenia GDPR;

Doba spracúvania: po dobu 5 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
inšpektorát práce, Pro Benefit s.r.o., poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti pracovného a preventívneho lekárstva;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely preukazovania odbornej
spôsobilosti jednotlivých zamestnancov (doklad o overení odborných
vedomostí na obsluhu zdvíhacieho zariadenia, zváračský preukaz, doklad
o overení odborných vedomostí na obsluhu vyhradeného technického
zariadenia – plynové zariadenie skupiny B/h);

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce;
osobitná kategória osobných údajov je spracúvaná na základe čl. 9 ods.
2 písm. b) Nariadenia GDPR;

Doba spracúvania: počas trvania pracovnoprávneho vzťahu;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
inšpektorát práce;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti BOZP;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely evidencie pracovných úrazov;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
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znení neskorších predpisov, zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce;
osobitná kategória osobných údajov je spracúvaná na základe čl. 9 ods.
2 písm. b) Nariadenia GDPR;
Doba spracúvania: po dobu 5 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
inšpektorát práce, LIVONEC SK, s.r.o., Sociálna poisťovňa,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti BOZP;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely exekučných konaní;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 59/2018 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok);

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov od ukončenia exekučného konania;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, súdy,
advokáti, exekútori, notári, poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa pri riešení exekučných konaní;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely poskytnutia príspevku na
rekreáciu formou rekreačného poukazu alebo preplatením oprávneného
výdavku;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle § 152a Zákonníka práce;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie povinností vyplývajúcich zo
Zákonníka práce;
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Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely evidencie pošty a správy
registratúry, a to najmä na účely správy prijatých a odosielaných
poštových zásielok a správy zásielok doručených a odoslaných do
a z elektronickej schránky;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 305/2013 o e-Governmente;

Doba spracúvania: 10 rokov - registratúrny denník, 5 rokov - preberacie zoznamy spisov
odovzdaných do registratúrneho strediska, 5 rokov - evidencia
vypožičaných spisov z registratúrneho strediska, 10 rokov - vyraďovacie
konanie, 5 rokov - evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
Slovenská pošta, a.s., doručovateľské a kuriérske spoločnosti, archívne
spoločnosti, Štátny archív; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti správy registratúry;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia účtovnej
evidencie;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v platnom znení;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
daňový úrad, audítor, poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia daňovej
evidencie;
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Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a
v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
znení;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
daňový úrad, audítor, poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely vnútorného systému
preverovania oznámení vo vzťahu k protispoločenskej činnosti
a závažnej protispoločenskej činnosti;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;

Doba spracúvania: po dobu 3 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa
pri
prešetrovaní
oznámení
vo
vzťahu
k protispoločenskej činnosti a závažnej protispoločenskej činnosti;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely evidencie chránených
zamestnancov vo vzťahu k závažnej protispoločenskej činnosti;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;

Doba spracúvania: po dobu 3 rokov;
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Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa
pri
prešetrovaní
oznámení
vo
vzťahu
k protispoločenskej činnosti a závažnej protispoločenskej činnosti;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely vedenia agendy v súvislosti so
zasadnutiami osobitných komisií (likvidačná, škodová a pod.);

Právny základ:

oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v možnosti
prevádzkovateľa evidovať interné akty a rozhodnutia zriadených komisií
a uplatňovať a obhajovať tak svoje právne nároky;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poisťovne, notári, súdy, advokáti, poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely evidencie, vybavovania
a likvidácie škodových a poistných udalostí;

Právny základ:

oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR – oprávnený záujme spočíva v možnosti
prevádzkovateľa preukázať vznik poistnej / škodovej udalosti,
zdokladovať priebeh ich riešenia a získať tak poistné plnenie;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poisťovne, polícia, súdy, advokáti, poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej
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spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

3. Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené
účely:
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutých osôb:
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely má dotknutá osoba tieto
práva (niektoré práva dotknutých osôb sú viazané na prislúchajúce právne základy, preto je
potrebné, aby dotknutá osoba vzala do úvahy právny základ, ktorý je definovaný pre každý účel
spracúvania osobných údajov uvedený v bode 2 tohto dokumentu):
a) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné
údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto
spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe
prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými
prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ
dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
b) Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
c) Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov
uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak
neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie,
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
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-

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa
čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie
potrebné:
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
- na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej
republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci,
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
- z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme,
vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že
právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil
spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:
- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa
vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom
základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby;
Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa
s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu
práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného
záujmu Únie alebo členského štátu.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.
e) Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):
V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo
súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie
vykonáva automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba právo získať osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
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používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu
prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to
technicky možné.
f) Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym
základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne
alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť
obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany
prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej
povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty,
ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané
zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Verzia:
Znenie informačnej povinnosti platné a účinné od 25.5.2018
Spôsob informovania dotknutých osôb:
-

umiestnené na webovej stránke;
predložené na podpis dotknutým osobám;
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Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov osôb,
ktoré sú vo vzťahu k zamestnancom a bývalým zamestnancom
prevádzkovateľa blízkymi osobami
( personálna, mzdová a súvisiaca agenda)
(podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

4. Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:
Kategórie dotknutých osôb: Blízke osoby zamestnancov a bývalých zamestnancov
Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje:
AT a.s., Dlhá 84, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 766, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10197/L, 041/706 51 00 (ďalej len
„prevádzkovateľ“)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailovou správou zaslanou na emailovú adresu gdpr@atza.sk, telefonicky na telefónnom čísle 041/7065111, prípadne
poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálku odporúčame uviesť
„Do rúk zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov“);

5. Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ za určitých okolností spracúva osobné údaje osôb blízkych vo vzťahu
k zamestnancom prevádzkovateľa, a to najmä na účely plnenia povinností prevádzkovateľa
ako zamestnávateľa v súvislosti s pracovným pomerom, prípadne so vzťahom vzniknutým
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súvislosti s:
-

-

uplatnením daňového bonusu zo strany zamestnanca (v takomto prípade sú
spracúvané bežné osobné údaje detí zamestnanca)
a
ročného zúčtovania dane v prípade zohľadnenia nezdaniteľnej čiastky na manželku (v
takomto prípade sú spracúvané bežné osobné údaje manžela / manželky zamestnanca)
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Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o
náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov; osobitná kategória osobných údajov je
spracúvaná na základe čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR
(spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností prevádzkovateľa
v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia);

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, úrady práce, exekútori,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v personálnej a mzdovej agende;

Zdroj osobných
údajov:

Zamestnanec prevádzkovateľa, ktorý je blízkou osobou dotknutej osoby

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely poskytnutia príspevku na
rekreáciu formou rekreačného poukazu alebo preplatením oprávneného
výdavku;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle § 152a Zákonníka práce;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie povinností vyplývajúcich zo
Zákonníka práce;

Kategórie osobných
údajov:
bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,
podpis);
Zdroj osobných
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údajov:

Zamestnanec prevádzkovateľa, ktorý je blízkou osobou dotknutej osoby

6. Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedený
účel:
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutých osôb:
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely má dotknutá osoba tieto
práva (niektoré práva dotknutých osôb sú viazané na prislúchajúce právne základy, preto je
potrebné, aby dotknutá osoba vzala do úvahy právny základ, ktorý je definovaný pre každý účel
spracúvania osobných údajov uvedený v bode 2 tohto dokumentu):
g) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné
údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto
spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe
prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými
prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ
dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
h) Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
i) Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov
uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak
neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie,
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
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-

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa
čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie
potrebné:
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
- na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej
republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci,
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
- z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme,
vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že
právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
j) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil
spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:
- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa
vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom
základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby;
Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa
s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu
práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného
záujmu Únie alebo členského štátu.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.
k) Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):
V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo
súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie
vykonáva automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba právo získať osobné
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údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu
prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to
technicky možné.

l) Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym
základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne
alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť
obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany
prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej
povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty,
ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané
zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Verzia:
Znenie informačnej povinnosti platné a účinné od 25.5.2018
Spôsob informovania dotknutých osôb:
-

umiestnené na webovej stránke;
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Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov vo
vzťahu k uchádzačom o zamestnanie
(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

7. Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:
Kategórie dotknutých osôb: Uchádzači o zamestnanie u prevádzkovateľa
Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje:
AT a.s., Dlhá 84, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 766, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10197/L, 041/706 51 00 (ďalej len
„prevádzkovateľ“)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailovou správou zaslanou na emailovú adresu gdpr@atza.sk, telefonicky na telefónnom čísle 041/7065111, prípadne
poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálku odporúčame uviesť
„Do rúk zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov“);

8. Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov:
Účel:

spracúvanie
osobných
údajov
uchádzačov
o zamestnanie
u prevádzkovateľa za účelom výberu vhodného uchádzača o
zamestnanie v rámci výberového procesu na obsadenie konkrétnej
pracovnej pozície prevádzkovateľa;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR);

Doba spracúvania: osobné údaje budú vymazané bezodkladne po skončení príslušného
výberového procesu na obsadenie danej pracovnej pozície (nasledujúci
pracovný deň), v prípade úspešného uchádzača sa osobné údaje
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stávajú súčasťou osobného spisu zamestnanca (na základe testu
zlučiteľnosti);
Príjemcovia:

orgány verejnej moci, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe
zákona;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou
v predzmluvných vzťahoch, ich neposkytnutie znemožní zaradenie
dotknutej osoby do výberového procesu;

Účel:

spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely ich
evidencie bez prebiehajúceho výberového procesu prevádzkovateľa
na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície;

Právny základ:

súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR;

Doba spracúvania: v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej
osoby sú tieto osobné údaje uchovávané po dobu uvedenú v súhlase
dotknutej osoby;
Príjemcovia:

orgány verejnej moci, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe
zákona;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné,
pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez
toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

9. Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené
účely:
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutých osôb:
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely má dotknutá osoba tieto
práva (niektoré práva dotknutých osôb sú viazané na prislúchajúce právne základy, preto je
potrebné, aby dotknutá osoba vzala do úvahy právny základ, ktorý je definovaný pre každý účel
spracúvania osobných údajov uvedený v bode 2 tohto dokumentu):
m) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné
údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto
spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe
prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými
prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ
dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
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n) Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
o) Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov
uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak
neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie,
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
- osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa
čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;
Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie
potrebné:
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
- na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej
republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci,
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
- z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme,
vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že
právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
p) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil
spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:
- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa
vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
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-

dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom
základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby;

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa
s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu
práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného
záujmu Únie alebo členského štátu.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.
q) Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):
V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo
súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie
vykonáva automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba právo získať osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu
prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to
technicky možné.
r) Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym
základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
s) Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo v prípade spracúvania osobných údajov na právnom
základe súhlasu dotknutej osoby kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu
je možné uskutočniť nasledovným spôsobom:
- e-mailovou správou zaslanou na adresu gdpr@atza.sk;
- zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa;
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne
alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť
obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk.
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Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany
prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej
povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty,
ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané
zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

-

Verzia: Znenie informačnej povinnosti platné a účinné od 25.5.2018
Spôsob informovania dotknutých osôb:
umiestnené na webovej stránke;
doplnené do textu inzerátu;

Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov vo
vzťahu k zákazníkom, kontaktným osobám a účastníkom konania
pri vymáhaní a ochrane právnych nárokov
( predaj a servis vozidiel, doplnkové služby, uplatňovanie
a bránenie právnych nárokov)
(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

10.Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:
Kategórie dotknutých osôb: Potencionálni zákazníci prevádzkovateľa, zákazníci
prevádzkovateľa, kontaktné osoby, účastníci súdnych, mimosúdnych konaní a exekučných
konaní, kontaktné osoby;
Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje:
AT a.s., Dlhá 84, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 766, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10197/L, 041/706 51 00 (ďalej len
„prevádzkovateľ“)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailovou správou zaslanou na emailovú adresu gdpr@atza.sk, telefonicky na telefónnom čísle 041/7065111, prípadne
poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálku odporúčame uviesť
„Do rúk zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov“);

11.Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov:
Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely komunikácie s potencionálnymi
zákazníkmi prevádzkovateľa pri predaji produktov a služieb,
vypracovania cenovej ponuky a predbežnej konfigurácie vozidla;
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Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm.
b) Nariadenia GDPR);

Doba spracúvania: 1 rok;
Príjemcovia:

orgány verejnej moci, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe
zákona, poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na úkony
pred uzatvorením zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať
za následok nemožnosť vypracovania cenovej ponuky, nemožnosť
rokovania o podmienkach kúpy / poskytnutí služby, a teda v konečnom
dôsledku nebude možné následne uzatvoriť kúpnu zmluvu / zmluvu
o dielo, príp. inú zmluvu;

Účel:

spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy
(kúpnej zmluvy), vytvorenia objednávky, dodania a odovzdania
tovaru/služby, uskutočnenia platby, plnenia ďalších zmluvných
povinností súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky,
uplatňovaním reklamácií a uskutočnením zvolávacej akcie;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR);

Doba spracúvania: po dobu trvania zmluvného vzťahu a 12 rokov od uplynutia platnosti
zmluvy;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia IT služieb; osobné
údaje môžu byť poskytnuté spoločnosti Toyota Central Europe-Slovakia
s.r.o.;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na
uzatvorenie zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za
následok nemožnosť uzatvoriť predmetnú zmluvu, a teda nebude možný
výkon práv a povinností zo zmluvy vyplývajúcich;

Účel:

spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia kúpnej
zmluvy pri výkupe ojazdených motorových vozidiel vrátane
posúdenia stavu vozidla, prevzatia vozidla, uskutočnenia platby a
plnenia ďalších zmluvných povinností;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
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osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR);
Doba spracúvania: po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od uplynutia platnosti
zmluvy;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na
uzatvorenie zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za
následok nemožnosť vykúpiť ojazdené motorové vozidlo;

Účel:

spracovanie osobných údajov na účely evidencie a vybavenia
uplatnených práv zo zodpovednosti za vady;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa;

Doba spracúvania: 5 rokov od ukončenia reklamačného konania;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
Toyota Central Europe-Slovakia s.r.o.;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti ochrany spotrebiteľa;

Účel:

spracovanie osobných údajov dotknutej osoby na účely posúdenia a
preukázania oprávnenosti získavania výhod zvýhodnených
zákazníkov;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR);

Doba spracúvania: po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od uplynutia platnosti
zmluvy;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia IT služieb;
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Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na
uzatvorenie zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za
následok nemožnosť uzatvoriť zmluvu za zvýhodnených podmienok;

Účel:

spracovanie osobných údajov dotknutej osoby na účely posúdenia a
preukázania oprávnenosti získavania výhod zvýhodnených
zákazníkov vo vzťahu k zdravotne postihnutej osoby (scan preukazu
ZŤP);

Právny základ:

spracúvanie je uskutočňované na základe výslovného súhlasu
dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 písm.
a) nariadenia GDPR);

Doba spracúvania: po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby;
Príjemcovia:
subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia IT služieb;
Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a dotknutá osoba má
právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;

Účel:

spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy
o dielo pri poskytovaní servisných služieb vrátane uskutočnenia
platby a plnenia ďalších zmluvných povinností;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR);

Doba spracúvania: po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od uplynutia platnosti
zmluvy;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia IT služieb; Toyota
Central Europe-Slovakia s.r.o.; poisťovne;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na
uzatvorenie zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za
následok nemožnosť poskytnúť servisné služby a plniť tak povinnosti
vyplývajúce zo servisnej zmluvy;

Účel:

spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy
o poskytnutí asistenčných služieb a príp. ďalších popredajných
služieb;
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Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR);

Doba spracúvania: po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od uplynutia platnosti
zmluvy;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia IT služieb; Toyota
Central Europe-Slovakia s.r.o.;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na
uzatvorenie zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za
následok nemožnosť poskytnúť asistenčné služby v zmysle dojednanej
zmluvy;

Účel:

spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy
o výpožičke motorového vozidla alebo zmluvy o nájme motorového
vozidla;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR);

Doba spracúvania: po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od uplynutia platnosti
zmluvy;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia IT služieb, polícia,
poisťovne, dopravný inšpektorát;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na
uzatvorenie zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za
následok nemožnosť prenájmu / výpožičky motorového vozidla;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely uplatňovania, vymáhania
a ochrany právnych nárokov (súdne spory a mimosúdne vymáhanie
právnych nárokov);

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle civilného sporového poriadku, civilného
mimosporového poriadku, správneho súdneho poriadku, exekučného
zákona, notárskeho poriadku;

Doba spracúvania: 10 rokov od právoplatného skončenia súdneho konania alebo iného
vymáhania právneho nároku;
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Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
subjekty poskytujúce IT služby, advokáti, notári, exekútori, súdy, orgány
činné v trestnom konaní, rozhodcovské súdy;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, spracúvanie
týchto osobných údajov je nevyhnutné v súvislosti s uplatňovaním
právnych nárokov a dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje
poskytnúť;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely vykonania exekúcie a s tým
súvisiacich úkonov;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle Exekučného poriadku;

Doba spracúvania: 10 rokov od právoplatného skončenia exekučného konania;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
subjekty poskytujúce IT služby, advokáti, notári, exekútori, súdy;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, spracúvanie
týchto osobných údajov je nevyhnutné v súvislosti s exekučným
konaním;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely evidencie pošty a správy
registratúry, a to najmä na účely správy prijatých a odosielaných
poštových zásielok a správy zásielok doručených a odoslaných do
a z elektronickej schránky;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 305/2013 o e-Governmente;

Doba spracúvania: 10 rokov - registratúrny denník, 5 rokov - preberacie zoznamy spisov
odovzdaných do registratúrneho strediska, 5 rokov - evidencia
vypožičaných spisov z registratúrneho strediska, 10 rokov - vyraďovacie
konanie, 5 rokov - evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
Slovenská pošta, a.s., doručovateľské a kuriérske spoločnosti, archívne
spoločnosti, Štátny archív; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti správy registratúry;
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Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia účtovnej
evidencie;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v platnom znení;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
daňový úrad, audítor;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia daňovej
evidencie;

Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a
v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
znení;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
daňový úrad, audítor;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely evidencie, vybavovania
a likvidácie škodových a poistných udalostí;

Právny základ:

oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR – oprávnený záujme spočíva v možnosti
prevádzkovateľa preukázať vznik poistnej / škodovej udalosti,
zdokladovať priebeh ich riešenia a získať tak poistné plnenie;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
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Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poisťovne, polícia, súdy, advokáti;

Poučenie:

spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Účel:

spracúvanie kontaktných údajov zmluvných strán a obchodných
partnerov, ktoré sú získané pri výkone predmetu podnikania
prevádzkovateľa;

Právny základ:

oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v efektívnej komunikácii
so zmluvnými stranami a obchodnými partnermi;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

12.Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené
účely:
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutých osôb:
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely má dotknutá osoba tieto
práva (niektoré práva dotknutých osôb sú viazané na prislúchajúce právne základy, preto je
potrebné, aby dotknutá osoba vzala do úvahy právny základ, ktorý je definovaný pre každý účel
spracúvania osobných údajov uvedený v bode 2 tohto dokumentu):
t) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):
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Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné
údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto
spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe
prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými
prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ
dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
u) Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
v) Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov
uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak
neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie,
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
- osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa
čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;
Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie
potrebné:
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
- na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej
republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci,
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
- z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme,
vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že
právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
w) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil
spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:
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-

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa
vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom
základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby;

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa
s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu
práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného
záujmu Únie alebo členského štátu.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.
x) Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):
V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo
súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie
vykonáva automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba právo získať osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu
prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to
technicky možné.
y) Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym
základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne
alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť
obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany
prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej
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povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty,
ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané
zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Verzia:
Znenie informačnej povinnosti platné a účinné od 25.5.2018
Spôsob informovania dotknutých osôb:
-

umiestnené na webovej stránke;

Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov na
marketingové účely
(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

13.Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:
Kategórie dotknutých osôb: Zákazníci prevádzkovateľa a tretie osoby, ktoré udelili súhlas so
spracúvaním osobných údajov na marketingové aktivity prevádzkovateľa
Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje:
AT a.s., Dlhá 84, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 766, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10197/L, 041/706 51 00 (ďalej len
„prevádzkovateľ“)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailovou správou zaslanou na emailovú adresu gdpr@atza.sk, telefonicky na telefónnom čísle 041/7065111, prípadne
poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálku odporúčame uviesť
„Do rúk zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov“);

14.Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov:
Účel:

spracúvanie osobných údajov na marketingové a reklamné účely vo
vzťahu k existujúcim zákazníkom (ponuka služieb a tovaru vo forme
e-mailových správ, sms správ a volaní);

Právny základ:

oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v snahe zvýšiť
maloobchodný obrat prevádzkovateľa a v zlepšení predajných výsledkov
prevádzkovateľa;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov od posledného nákupu tovaru alebo služieb;
36

Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb, Visitero s.r.o.;

Poučenie:

spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na marketingové a reklamné účely vo
vzťahu k tretím osobám (ponuka služieb a tovaru vo forme emailových správ, sms správ a volaní);

Právny základ:

súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR;

Doba spracúvania: v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej
osoby sú tieto osobné údaje uchovávané po dobu uvedenú v súhlase
dotknutej osoby;
Príjemcovia:

orgány verejnej moci, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe
zákona, Toyota Central Europe-Slovakia s.r.o., poskytovatelia IT
služieb, Visitero s.r.o.;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné,
pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez
toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely zaslania notifikačnej správy
o blížiacom sa termíne povinnosti vykonať na vozidle emisnú a/alebo
technickú kontrolu;

Právny základ:

oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v snahe zvýšiť
maloobchodný obrat prevádzkovateľa a v zlepšení predajných výsledkov
prevádzkovateľa;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo
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namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely zaslania notifikačnej správy
o blížiacom sa termíne na vykonanie pravidelnej garančnej servisnej
prehliadky;

Právny základ:

oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v snahe zvýšiť
maloobchodný obrat prevádzkovateľa a v zlepšení predajných výsledkov
prevádzkovateľa;

Doba spracúvania: po dobu 10 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely vykonávania prieskumu
spokojnosti zákazníkov;

Právny základ:

súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR;

Doba spracúvania: v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej
osoby sú tieto osobné údaje uchovávané po dobu uvedenú v súhlase
dotknutej osoby;
Príjemcovia:

orgány verejnej moci, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe
zákona, Toyota Central Europe-Slovakia s.r.o., poskytovatelia IT
služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné,
pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez
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toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

15.Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené
účely:
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutých osôb:
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely má dotknutá osoba tieto
práva (niektoré práva dotknutých osôb sú viazané na prislúchajúce právne základy, preto je
potrebné, aby dotknutá osoba vzala do úvahy právny základ, ktorý je definovaný pre každý účel
spracúvania osobných údajov uvedený v bode 2 tohto dokumentu):
z) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné
údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto
spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe
prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými
prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ
dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
aa) Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
bb) Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov
uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak
neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie,
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
- osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa
čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;
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Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie
potrebné:
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
- na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej
republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci,
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
- z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme,
vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že
právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
cc) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil
spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:
- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa
vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom
základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby;
Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa
s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu
práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného
záujmu Únie alebo členského štátu.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.
dd) Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):
V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo
súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie
vykonáva automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba právo získať osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu
prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to
technicky možné.
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ee) Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym
základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
ff) Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo v prípade spracúvania osobných údajov na právnom
základe súhlasu dotknutej osoby kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu
je možné uskutočniť nasledovným spôsobom:
- e-mailovou správou zaslanou na adresu gdpr@atza.sk;
- zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa;
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne
alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť
obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany
prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej
povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty,
ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané
zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Verzia:
Znenie informačnej povinnosti platné a účinné od 25.5.2018
Spôsob informovania dotknutých osôb:
-

umiestnené na webovej stránke;
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Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov na
účely vybavovania sťažností a dopytov tretích osôb a na účely
vybavovania dopytov a žiadostí dotknutých osôb
(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

16.Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:
Kategórie dotknutých osôb: Fyzické osoby, ktoré podali prevádzkovateľovi sťažnosť alebo
dopyt / Dotknuté osoby pri uplatňovaní svojich práv
Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje:
AT a.s., Dlhá 84, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 766, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10197/L, 041/706 51 00 (ďalej len
„prevádzkovateľ“)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailovou správou zaslanou na emailovú adresu gdpr@atza.sk, telefonicky na telefónnom čísle 041/7065111, prípadne
poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálku odporúčame uviesť
„Do rúk zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov“);

17.Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov:
Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a vybavovania
uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Nariadenia 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov;
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Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa na základe Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov;

Doba spracúvania: 5 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
Slovenská pošta, poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov;

Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely evidencie, spracovania
a vybavenia sťažností a podnetov tretích osôb;

Právny základ:

oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v možnosti efektívne
vybavovať podnety a sťažnosti tretích osôb a zlepšovať tak poskytované
služby;

Doba spracúvania: po dobu 3 rokov;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
advokáti, poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

18.Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené
účely:
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutých osôb:
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely má dotknutá osoba tieto
práva (niektoré práva dotknutých osôb sú viazané na prislúchajúce právne základy, preto je
potrebné, aby dotknutá osoba vzala do úvahy právny základ, ktorý je definovaný pre každý účel
spracúvania osobných údajov uvedený v bode 2 tohto dokumentu):
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gg) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné
údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto
spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe
prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými
prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ
dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
hh) Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
ii) Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov
uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak
neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie,
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
- osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa
čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;
Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie
potrebné:
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
- na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej
republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci,
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
- z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme,
vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že
právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
jj) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia
GDPR):
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Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil
spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:
- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa
vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom
základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby;
Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa
s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu
práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného
záujmu Únie alebo členského štátu.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.
kk) Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym
základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne
alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť
obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany
prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej
povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty,
ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané
zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Verzia:
Znenie informačnej povinnosti platné a účinné od 25.5.2018
Spôsob informovania dotknutých osôb:
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-

umiestnené na webovej stránke;

Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov na
účely korporátnej agendy
(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

19.Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:
Kategórie dotknutých osôb: akcionári, členovia predstavenstva, členovia dozornej rady,
zapisovatelia, zodpovední zástupcovia, prokuristi, koneční užívatelia výhod, vedúci
a zástupcovia organizačných zložiek;
Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje:
AT a.s., Dlhá 84, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 766, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10197/L, 041/706 51 00 (ďalej len
„prevádzkovateľ“)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailovou správou zaslanou na emailovú adresu gdpr@atza.sk, telefonicky na telefónnom čísle 041/7065111, prípadne
poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálku odporúčame uviesť
„Do rúk zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov“);

20.Účel spracúvania osobných údajov:
Účel:

spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účely vedenia
korporátnej
agendy
(úkony
vo
vzťahu
k obchodnému
a živnostenskému registru, zápisy do registra partnerov verejného
sektora, konanie valného zhromaždenia, schôdze predstavenstva
a dozornej rady);
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Právny základ:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v zmysle osobitných predpisov (Obchodný
zákonník, Živnostenský zákon, Zákon o obchodnom registri a pod.);

Doba spracúvania: osobné údaje sú uchovávané v súlade s registratúrnym plánom
spoločnosti;
Príjemcovia:

orgány verejnej moci, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe
zákona, súdy, advokáti, poskytovatelia IT služieb, notári, audítori;

Poučenie:

poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá
osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom
prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa
vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;

21.Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedený
účel:
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutých osôb:
ll) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné
údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto
spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe
prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými
prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ
dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
mm)

Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
nn) Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov
uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak
neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie,
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-

osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa
čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie
potrebné:
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
- na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej
republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci,
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
- z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme,
vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že
právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
oo) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil
spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:
- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa
vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom
základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby;
Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa
s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu
práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného
záujmu Únie alebo členského štátu. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá
dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie
spracúvania zrušené.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne
alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť
obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk.
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Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany
prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej
povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty,
ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané
zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Verzia:
Znenie informačnej povinnosti platné a účinné od 25.5.2018
Spôsob informovania dotknutých osôb:
-

umiestnené na webovej stránke;

Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov na
účely sieťovej bezpečnosti a informácia o využívaní cookies
(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

22.Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:
Kategórie dotknutých osôb: Osoby prehliadajúce webovú stránku prevádzkovateľa
Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje:
AT a.s., Dlhá 84, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 766, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10197/L, 041/706 51 00 (ďalej len
„prevádzkovateľ“)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailovou správou zaslanou na emailovú adresu gdpr@atza.sk, telefonicky na telefónnom čísle 041/7065111, prípadne
poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálku odporúčame uviesť
„Do rúk zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov“);

23.Účel spracúvania osobných údajov:
Účel:

spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečenia siete a sieťových
zariadení;

Právny základ:

oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v zaistení bezpečnosti IT
prostredia s cieľom chrániť majetok prevádzkovateľa, obchodné
tajomstvo a osobné údaje;
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Doba spracúvania: 1 rok;
Príjemcovia:

subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona,
poisťovne, notári, súdy, advokáti, poskytovatelia IT služieb;

Poučenie:

spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

24.Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedený
účel:
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutých osôb:
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely má dotknutá osoba tieto
práva (niektoré práva dotknutých osôb sú viazané na prislúchajúce právne základy, preto je
potrebné, aby dotknutá osoba vzala do úvahy právny základ, ktorý je definovaný pre každý účel
spracúvania osobných údajov uvedený v bode 2 tohto dokumentu):
pp) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné
údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto
spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe
prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými
prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ
dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
qq) Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
rr) Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov
uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
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-

-

dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak
neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie,
osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa
čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie
potrebné:
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
- na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej
republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci,
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
- z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme,
vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že
právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
ss) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil
spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:
- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa
vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom
základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby;
Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa
s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu
práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného
záujmu Únie alebo členského štátu.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.
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tt) Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia
GDPR):
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym
základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne
alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť
obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany
prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej
povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty,
ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané
zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

25.Informácie o využívaní cookies
Definícia súborov cookies:
Súbory cookies je možné charakterizovať ako malé súbory, ktoré môžu byť do internetového
prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia
(počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet).
Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie
odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Využívané súbory cookies
nespôsobujú na koncovom zariadení žiadnu škodu.
Účel využívania cookies:
Súbory cookies sú v podmienkach prevádzkovateľa využívané s cieľom prispôsobiť webovú
stránku záujmom a potrebám návštevníkov webovej stránky a zlepšovať štruktúru a obsah
webovej stránky. Súbory cookies tiež používame s cieľom zlepšiť fungovanie webových
stránok, merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa
návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.
Nastavenie cookies:
Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú
správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača je možné jednotlivé cookies ručne
vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len
pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nie je možné zaručiť, že si všetky
oblasti našich web stránky zachovajú určenú funkciu.
Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie
cookies. V prípade, ak nechcete využívať cookies, toto nastavenie môžete zmeniť
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zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho
zariadenia. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone,
tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám
cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo
(ak viete kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.
Jednotlivé návody nájde na adrese:
a. Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
b. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
c. Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
d. Opera: help.opera.com
e. Safari: support.apple.com
Verzia: Znenie informačnej povinnosti platné a účinné od 25.5.2018
Spôsob informovania dotknutých osôb: umiestnené na webovej stránke;
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Navrhovaná úprava dokumentu, ktorú zákazník podpisuje
Spoločnosť AT a.s., Dlhá 84, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 766, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10197/L (ďalej len
„prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o nasledovných skutočnostiach:
1. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon“), a to vždy na relevantnom právnom základe, ktorým môže byť:
a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy – v našich podmienkach sa jedná o najčastejší právny základ
kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na to, aby sme mohli splniť náš
zmluvný záväzok (predaj a servis vozidiel, vypožičanie vozidiel a pod.); osobné
údaje v takomto prípade uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne
po vopred stanovenú dobu1;
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – jedná
sa o plnenie našich zákonných povinností (napr. vo vzťahu k účtovníctvu); osobné
údaje v takomto prípade uchovávame po dobu stanovenú osobitným predpisom;
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu
prevádzkovateľa – jedná sa najmä o prípady marketingových aktivít vo vzťahu
k existujúcim zákazníkom, tento právny základ sa vzťahuje aj spracúvanie osobných
údajov vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane majetku prevádzkovateľa; osobné údaje
v takomto prípade uchovávame po dobu trvania nášho oprávneného záujmu1;
d) spracúvanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu, a to na účel, na ktorý ste
nám udelili súhlas; osobné údaje v takomto prípade spracúvame po dobu uvedené
v súhlase1;
2. Prevádzkovateľ s cieľom ochrany osobných údajov ustanovil zodpovednú osobu pre
spracúvanie osobných údajov, ktorú je možné kontaktovať nasledovnými spôsobmi:
-

e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu gdpr@atza.sk;
telefonicky na telefónnom čísle 041/7065111;
poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálku odporúčame
uviesť „Do rúk zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov“);

3. Dotknutá osoba potvrdzuje, že pred poskytnutím svojich osobných údajov bola
oboznámená so znením informačných povinností vo vzťahu k spracúvaniu osobných
údajov, ktoré sú zverejnené na stránke https://www.toyota-zilina.sk v sekcii „Pravidlá
pre spracovanie osobných údjaov“ a zároveň sú k dispozícii na recepcii
prevádzkovateľa v listinnej podobe.
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4. Dotknutá osoba berie na vedomie, že poučenie o jej právach vo vzťahu k spracúvaniu
osobných údajov je uvedené pri jednotlivých informačných povinnostiach (podľa
odseku 3. tohto dokumentu), a to s ohľadom na skutočnosť, že rozsah práv dotknutej
osoby závisí od právneho základu spracúvania.
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