Informáci e o spracúvaní osobných údajov
Spoločnosť Motorr Martin, s.r.o. poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov
v súlade s čl. 13 a 14 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)
a s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):
Identifikačné a kontaktné údaje
Prevádzkovateľ:

Motorr Martin, s.r.o.
Francúzskych partizánov 5831, 036 08 Martin
IČO: 44 378 874
tel.: +421 43 42 45 554, e-mail: info.martin@motorr.sk
(ďalej aj ako „Motorr Martin“)

Kontakt na zodpovednú osobu:

dpo.mt@motorr.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Spoločnosť Motorr Martin spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa týkajú.
V podmienkach spoločnosti ide predovšetkým o zákazníkov, potencionálnych zákazníkov a osôb
oprávnených konať v mene zákazníkov, ktoré sú právnickými osobami. Osobné údaje sú spracúvané aj
v rámci plnenia povinností spoločnosti Motorr Martin ako zamestnávateľa, napr. rodinných príslušníkov.
Osobné údaje sú získavané priamo do dotknutých osôb, pri plnení svojich úloh od tretích strán (napr.
zamestnávateľ) alebo od iných fyzických osôb (z dôvodu plnenia zákonných povinností, napr. rodinní
príslušníci v rámci pracovnoprávnych vzťahov). Na spracúvanie osobných údajov, ktoré boli získané od
tretích strán alebo iných osôb (neboli získané priamo od dotknutej osoby), sa pre plnenie povinností
transparentne informovať dotknuté osoby môžu vzťahovať výnimky podľa čl. 14 ods. 5 GDPR a § 20 ods. 5
zákona o ochrane osobných údajov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov na jednotlivé účely (účely spracúvania, právny základ,
príjemcovia, kategórie dotknutých osôb, kategórie osobných údajov, doba uchovávania) sú bližšie uvedené
v prílohe.
Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak
neustanoví osobitný predpis, podľa ktorých spoločnosť Motorr Martin postupuje, alebo ak dotknutá osoba
na to neudelí dobrovoľný súhlas.
Doplňujúce informácie k spracúvaniu osobných údajov


Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie
Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie
osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade
dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek
svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.



Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje sú vo všeobecnosti poskytované predovšetkým v rámci plnenia povinností vyplývajúcich
z platných všeobecne záväzných právnych predpisov, v nevyhnutnej miere importérovi motorových
vozidiel a sprostredkovateľovi, ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre takýto postup v súlade s GDPR
a zákonom o ochrane osobných údajov.
Osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä:
 importérovi motorových vozidiel
 spoločnosti, ktorá zabezpečuje prihlasovanie, prepis a odhlasovanie vozidiel do a z evidencie
vozidiel na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru
 poskytovateľovi IT služieb a softvérového vybavenia
 poštovému podniku, kuriérskym službám
 poskytovateľom účtovných, audítorských, poradenských služieb
 advokátskej kancelárii, exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní, súdom
 finančným inštitúciám, poisťovniam, leasingovým spoločnostiam
 inštitúciám v súvislosti s plnením zákonných povinností podľa osobitných predpisov
 orgánom verejnej moci vykonávajúcim dozor, dohľad alebo kontrolu pri výkone ich činnosti podľa
osobitných predpisov, napríklad Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Slovenská
obchodná inšpekcia a pod.


Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa
neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa
vykonávať.



Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré
vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade
uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, resp.
poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by nemohlo dôjsť k plneniu povinností
alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Práva dotknutých osôb
V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená
uplatniť si práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup
k osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo
na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať
spracúvanie osobných údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom
individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.


Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom
Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné
údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej
spracúvajú, vrátane nasledovných informácií: (a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka, (b)
kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel, (c) identifikácia príjemcov alebo kategórií
príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) doba uchovávania osobných údajov
alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné
údaje nezískali od dotknutej osoby, (e) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov
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týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať
spracúvanie osobných údajov, (f) informácia o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (g) informácia, či sa v podmienkach
spoločnosti Motorr Martin vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.


Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá
osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.



Právo na výmaz osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak: (a) už
nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali, (b) dotknutá osoba odvolá súhlas
so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, (c) dotknutá osoba
namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy
a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, (d) osobné údaje sa
spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, (e) dôvodom pre výmaz je
splnenie povinnosti podľa právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná.
Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach
spoločnosti Motorr Martin neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti sa neposkytujú.
Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR
alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.



Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak: (a) namieta
správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
(b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní
a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
(c) spoločnosť Motorr Martin už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, (d) namieta spracúvanie osobných údajov
za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane spoločnosti Motorr Martin prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.



Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti Motorr
Martin v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto
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osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa
individuálne posúdi v každom prípade.
Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme.
Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.


Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie: (a) uskutočňuje
za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme, (b) vykonáva za účelom oprávnených
záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, (c) vykonáva na účely priameho marketingu vrátane
profilovania.
Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa
osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.



Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní
vrátane profilovania
Dotknutá osoba má právo vyžadovať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré sa zakladá výlučne
na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania. Takéto rozhodnutie založené
na automatizovanom spracúvaní musí mať právne účinky, ktoré sa vzťahujú na dotknutú osobu alebo ju
významne ovplyvňujú.
Právo dotknutej osoby sa neuplatňuje v prípade postupu podľa čl. 22 ods. 2 a 4 GDPR a § 28 ods. 2 a 4
zákona o ochrane osobných údajov.



Uplatnenie práv
Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov
prevádzkovateľa uvedených vyššie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby,
ktorá si uplatnila svoje práva, spoločnosť Motorr Martin je oprávnená vykonať overenie jej totožnosti,
napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej
totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.



Kontakt so zodpovednou osobou
Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo
kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu spoločnosti Motorr Martin, kontakt: dpo.mt@motorr.sk.



Kontakt s dozorným orgánom
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené
GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika sťažnosť, resp. návrh
na začatie konania.
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Príloha
Účel spracúvania
Predaj nových motorových vozidiel, náhradných
dielov motorových vozidiel, najmä vyhotovenie
ponuky na predaj vozidla alebo náhradných dielov,
objednávky vozidla alebo náhradných dielov,
uzatvorenie kúpnej zmluvy, uskutočnenie platby
a plnenie povinností a záväzkov, ktoré pre
prevádzkovateľa z uzatvorených zmlúv vyplývajú,
najmä povinnosti súvisiace s uplatňovaním práv zo
záruky a uskutočnením zvolávacej akcie

Nákup a predaj jazdených motorových vozidiel,
najmä vyhotovenie ponuky na nákup a predaj
vozidla, objednávky vozidla, uzatvorenie kúpnej
zmluvy, uskutočnenie platby a plnenie povinností
a záväzkov,
ktoré
pre
prevádzkovateľa
z uzatvorených zmlúv vyplývajú, najmä povinnosti
súvisiace
s uplatňovaním
práv
zo
záruky
a uskutočnením zvolávacej akcie

Nájom motorových vozidiel a plnenie povinností a
záväzkov, ktoré pre prevádzkovateľa z uzatvorených
zmlúv vyplývajú

Náležitosti spracúvania

Právny základ

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania

Právny základ

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania

Právny základ

Kategórie dotknutých osôb

Predzmluvný a zmluvný vzťah v spojitosti s osobitnými predpismi, najmä zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákazníci, potencionálni zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí
sú právnickými osobami
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
kontaktné údaje (tel. č., email), číslo účtu, podpis, údaje o motorovom vozidle
LEAS.SK s.r.o.
10 rokov
Predzmluvný a zmluvný vzťah v spojitosti s osobitnými predpismi, najmä zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákazníci, potencionálni zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí
sú právnickými osobami
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
kontaktné údaje (tel. č., email), číslo účtu, podpis, údaje o motorovom vozidle
LEAS.SK s.r.o.
10 rokov
Predzmluvný a zmluvný vzťah v spojitosti s osobitnými predpismi, najmä zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákazníci, potencionálni zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí

sú právnickými osobami
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
kontaktné údaje (tel. č., email), číslo účtu, podpis, údaje o motorovom vozidle
Nie
5 rokov

Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania

Kategórie príjemcov
Doba uchovávania

Predzmluvný a zmluvný vzťah v spojitosti s osobitnými predpismi, najmä zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákazníci, potencionálni zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí
sú právnickými osobami
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
kontaktné údaje (tel. č., email), číslo účtu, podpis, údaje o motorovom vozidle
Nie
5 rokov

Právny základ

Zmluvný vzťah

Kategórie dotknutých osôb

Zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami

Kategórie osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
kontaktné údaje (tel. č., email), údaje týkajúce sa vozidla

Kategórie príjemcov

Nie

Doba uchovávania

10 rokov

Právny základ

Predzmluvný a zmluvný vzťah
Zákazníci, potencionálni zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí
sú právnickými osobami
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
kontaktné údaje (tel. č., email), číslo účtu, podpis, údaje o motorovom vozidle
LEAS.SK s.r.o.
5 rokov

Právny základ
Výpožička motorových vozidiel a plnenie povinností
a
záväzkov,
ktoré
pre
prevádzkovateľa
z uzatvorených zmlúv vyplývajú

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov

Vykonávanie servisu vozidiel (vrátane záručného
servisu) a plnenia práv a povinností, ktoré pre
prevádzkovateľa zo zmlúv vyplývajú, plnení
z asistenčných zmlúv, plnenia služby Mobilo –
záruka mobility a služby 24-H pohotovostnej služby,
uskutočnenia platby, plnenia ďalších zmluvných
povinností súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo
záruky, uskutočnením zvolávacej akcie

Uzatváranie komisionárskych zmlúv a ich plnenie
s cieľom obstarať predaj jazdených motorových
vozidiel

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania
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Zabezpečovanie
prihlasovania,
prepisu
a odhlasovania motorových vozidiel do a z evidencie
vozidiel na Dopravnom inšpektoráte Policajného
zboru

Právny základ
Kategórie dotknutých osôb

Zmluvný vzťah
Zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami
Osobné údaje nevyhnutné k prihláseniu, prepisu a odhláseniu, titul, meno, priezvisko,
adresa, adresa, údaje o motorovom vozidle
Dopravný inšpektorát Policajného zboru, dodávateľ služieb
1 rok

Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania

Zmluvný vzťah v spojitosti s osobitnými predpismi, najmä zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
kontaktné údaje (tel. č., email), údaje týkajúce sa vozidla, predmet reklamácie, spôsob
vybavenia
Nie
5 rokov

Právny základ
Vybavovanie reklamácií a plnenie povinností
súvisiacich s uplatňovaním práv zo záruky

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania

Zmluvný vzťah v spojitosti s osobitnými predpismi, najmä zákonom č. 160/2015 Z. z.
Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákonom č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, rodné
číslo, údaje týkajúce sa pohľadávky
Dodávateľ služieb, exekútor, súd
10 rokov

Právny základ
Vymáhanie pohľadávok

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania
Právny základ
Kategórie dotknutých osôb

Uskutočňovanie zvolávacích akcií

Zmluvný vzťah
Zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
kontaktné údaje (tel. č., email) údaje týkajúce sa motorového vozidla
Nie
10 rokov

Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania
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Právny základ
Kategórie dotknutých osôb
Poskytovanie doplnkových
požiadaviek zákazníka

služieb

na

základe

Predzmluvný a zmluvný vzťah
Zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
kontaktné údaje (tel. č., email) údaje týkajúce sa motorového vozidla
Dodávateľ služieb (v závislosti od služby)
5 rokov

Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania
Právny základ
Kategórie dotknutých osôb

Informovanie zákazníkov o potrebe vykonať servisnú
prehliadku na motorovom vozidle

Oprávnený záujem prevádzkovateľa
Zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
kontaktné údaje (tel. č., email) údaje týkajúce sa motorového vozidla
Nie
10 rokov

Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami
Meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo
pridelené, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti,
kópia dokladu totožnosti
Finančná spravodajská jednotka
5 rokov (a) od skončenia zmluvného vzťahu so zákazníkom a (b) zániku postavenia
fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod

Právny základ
Plnenie povinností na
legalizáciou
príjmov
a financovania terorizmu

úseku ochrany pred
z trestnej
činnosti

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania
Právny základ

Plnenie zmluvných povinností voči importérovi
motorových vozidiel, napríklad reporty, garančné
sťažnosti, špeciálne zľavy, záležitosti týkajúce sa
záruky a pod. v súlade a aktuálne platnou zmluvou
s importérmi motorových vozidiel

Oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretej strany
Zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami,
, potencionálni zákazníci
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä oslovenie, meno, priezvisko pohlavie,
adresa, kontaktné údaje, VIN číslo, model, typ a stav vozidla, prvá registrácia,
registračné číslo vozidla, technické údaje, popredajné služby a iné údaje
v nevyhnutnom rozsahu v závislosti od predmetu plnenia
Kia Sales Slovakia s.r.o.
10 rokov

Kategórie dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania
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Predzmluvný vzťah v spojitosti so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
Uchádzači o zamestnanie
Osobné údaje uvedené v žiadosti, osobné údaje uvedené v životopise, motivačnom
liste a predložených dokladoch, ktoré sa vyžadujú na obsadzované pracovné miesto
Nie
1 rok

Právny základ
Výberové konania na obsadenie voľných pracovných
miest

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania

Osobitné zákony, najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z.
z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon 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, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
Zamestnanci, zástupcovia a zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb, fyzické
osoby, ktorým vznikne povinnosť úhrady
Osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (tel. č.,
email), podpis, číslo bankového účtu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie
účelu
Daňový úrad, banka, dodávateľ služieb, iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm.
a) až f) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 1 písm. a) a ž f)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
10 rokov

Právny základ
Ekonomická agenda, vyhotovenie, spracovanie
a vedenie evidencie účtovných dokladov (najmä
zmluvy, objednávky, spracovanie úhrad a došlých
faktúr, fakturácia v pôsobnosti spoločnosti, styk
s bankou, pokladne, sklady, majetok, spracovanie
účtovných dokladov)

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov

Kategórie príjemcov
Doba uchovávania
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov zamestnancov a
zástupcov dodávateľov v rámci dodávateľských /
zmluvných vzťahov s cieľom zabezpečiť plnenie
a funkčnosť vzájomných vzťahov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa
Zamestnanci dodávateľov / zmluvných partnerov, osoby oprávnené konať v mene
dodávateľa / zmluvného partnera
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia /
pracovná pozícia, adresa pracoviska, kontaktné údaje (tel. č., email), údaje týkajúce sa
zamestnávateľa a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
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Kategórie príjemcov
Doba uchovávania

Nie
10 rokov

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa
Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, zamestnanci
dodávateľov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, logovacie údaje,
prihlasovacie údaje, IP adresa, MAC adresa, typ, verzia internetového prehliadača,
verzia operačného systému, užívateľské konto, adresa elektronickej pošty, fotografia
a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania
Dodávateľ služieb
5 rokov

Kategórie dotknutých osôb
Správa informačných a komunikačných technológií,
zabezpečenie IT služieb, sieťová bezpečnosť, správa
a ochrana údajov

Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania
Právny základ

Zabezpečenie správy registratúry, najmä evidencia
záznamov
(vyraďovanie
spisov
(záznamov),
evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia
elektronickej pošty a plnenie povinností na úseky
správy registratúry

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania

Monitorovanie priestorov kamerovým systémom
z dôvodu ochrany spoločnosti, ochrany majetkových,
finančných a iných záujmov spoločnosti

Propagácia spoločnosti, zverejňovanie informácií
o aktivitách spoločnosti so zámerom prezentovať a
budovať dobré meno spoločnosti

Právny základ
Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania
Právny základ
Kategórie dotknutých osôb

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, vykonávacie predpisy
Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby), osoby uvedené
v predmete korešpondencie
Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet korešpondencie / registratúrneho záznamu
a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
Nie
(a) registratúrny denník 10 rokov, (b) pomocná evidencia 5 rokov, (c) vyraďovacie
konanie 10 rokov
Oprávnený záujem prevádzkovateľa
Fyzické osoby vstupujúce do priestoru monitorovaného kamerovým systémom
Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú
osobu identifikovať, typ a EČV vozidla, a iné údaje zachytené na kamerovom systéme
Súd, orgán činný v trestnom konaní, priestupkový orgán, dodávateľ služieb
10 dní
Oprávnený záujem prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na
okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný
Zástupcovia prevádzkovateľa, zamestnanci, fyzické osoby, ktoré sú súčasťou
propagačných aktivít
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Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Zverejňovanie
Doba uchovávania

Právny základ
Vedenie a chod spoločnosti, vypracovávanie zmlúv,
čestných vyhlásení, príprava a zabezpečovanie
poverení, plnomocenstiev, povolení a pod.

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Doba uchovávania

Právny základ
Kategórie dotknutých osôb
Vybavovanie žiadostí, ktorými si dotknuté osoby
uplatnili svoje práva vo veciach ochrany osobných
údajov

Kategórie osobných údajov

Kategórie príjemcov
Doba uchovávania
Poskytovanie informácií o novinkách zo sveta
motorizmu,
špeciálnych
ponukách
alebo
zvýhodneniach, predstavenie nových modelov,
zasielanie s tým súvisiacich newsletterov, zasielania

Právny základ
Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia /
pracovné zaradenie, fotografia, videozáznam, osobné údaje nevyhnutné k propagácii
Nie
Internetové stránky, sociálne siete a iné obdobné komunikačné nástroje na základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a súhlasu, ak je s ohľadom na okolnosti
vhodnejší alebo výslovne potrebný
Počas poskytovania služieb spoločnosti
Osobitné predpisy, najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán, osoby oprávnené konať v mene štatutárneho orgánu, vedenie
spoločnosti, zamestnanci
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
kontaktné údaje (tel.č., e-mail), dátum narodenia, podpis, osobné údaje, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie agendy
Súd a iné orgány verejnej moci
10 rokov
Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákon
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva
Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili
svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku
ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Iný prevádzkovateľ pri oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním
alebo obmedzením osobných údajov
3 roky
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Zákazníci, fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o získavanie marketingových ponúk
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, titul, kontaktné údaje
(tel. číslo, e-mail), adresa
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pozvánok na predvádzacie jazdy, autosalóny a iné
obdobné podujatia, marketingové a propagačné
aktivity; vrátane segmentácie (profilovania) na
zacielenie marketingovej ponuky pre dotknutú osobu

Kategórie príjemcov

Motorr Žilina, s.r.o., reklamná agentúra

Doba uchovávania

6 rokov

Právny základ
Kategórie dotknutých osôb
Organizovanie a prezentovanie podujatí a iných
obdobných aktivít organizovaných spoločnosťou

Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Zverejňovanie
Doba uchovávania

Právny základ

Kategórie dotknutých osôb
Ochrana života a verejného zdravia, predchádzanie
šírenia ochorenia COVID-19, plnenie povinností
a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov

Kategórie osobných údajov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na
okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný
Fyzické osoby, ktoré sú účastné na podujatí alebo inej obdobnej aktivite
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
funkcia/pracovné zaradenie, fotografia, videozáznam a iné osobné údaje za účelom
dosiahnutia účelu spracúvania
Nie
Internetové stránky, sociálne siete a iné obdobné komunikačné nástroje na základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa a súhlasu, ak je s ohľadom na okolnosti
vhodnejší alebo výslovne potrebný
5 rokov
Osobitné predpisy, najmä zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a verejný záujem
Zamestnanci, fyzické osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, fyzické osoby,
ktoré sa zúčastňujú podujatí organizovaných prevádzkovateľom
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, tel. č., email,
meranie telesnej teploty, overovanie potvrdenia o očkovaní, negatívnom teste, alebo
prekonaní ochorenia COVID-19, iné osobné údaje v závislosti od opatrení
vyplývajúcich z osobitých predpisov

Kategórie príjemcov

Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Doba uchovávania

(a) 1 mesiac od vypnutia COVID AUTOMAT-u na území Slovenskej republiky, (b)
lehoty podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných
podujatí, pri evidovaní osôb v súvislosti s výkonom hromadného podujatia, iné lehoty
v závislosti od prijímania opatrení Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky
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Právny základ
Kategórie dotknutých osôb
Vykonávanie prieskumu spokojnosti / zisťovanie
spokojnosti zákazníkov spoločnosti s nákupným
procesom / predajom motorových vozidiel Kia a
poskytnutými popredajnými službami

Kategórie osobných údajov
Kategórie príjemcov
Zverejňovanie
Doba uchovávania

Oprávnený záujem prevádzkovateľa
Zákazníci, osoby oprávnené konať v mene zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje
(tel. č., email), údaje v súvislosti s nákupným procesom / predajom a/alebo
poskytnutými popredajnými službami
Nie
Nie
1 rok
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