
 
 

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
prevádzkovateľom: 

ŠPEDSERVIS, spol.  s.r.o., Pri Suchom mlyne 21, 811 04 Bratislava 

 
V zmysle nariadenia EÚ upravujúceho spracúvanie osobných údajov fyzických osôb (GDPR), ako 

aj zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, sme povinní Vás oboznámiť so základnými zásadami 
spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti, ktoré nájdete v tomto dokumente. 

 
Pri plnení zákonných povinností v zmysle vyššie uvedeného dochádza alebo môže dochádzať 

k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom – ŠPEDSERVIS, spol. s r.o. , Pri Suchom mlyne 21,  
811 04 Bratislava, Slovenská republika, www.spedservis.sk, kontakt: spedservis@spedservis.sk. 
 
 Hlavnou činnosťou prevádzkovateľa je zasielateľstvo v oblasti pozemnej, námornej, železničnej 
a leteckej preprave, čo znamená prepravu tovarov a služieb s tým súvisiacich a sprostredkovanie dopravy 
a služieb. 
 
 Účel spracúvania osobných údajov: 
  

- všetky Vaše osobné údaje  spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a to len pre splnenie 
konkrétneho spracúvania 

- osobné údaje spracúvame a získavame najmä vtedy, ak ste našim obchodným partnerom alebo 
zákazníkom 

- Vaše osobné údaje spracúvame aj vtedy, ak ste našim zamestnancom, nakoľko je to naša 
zákonná povinnosť 

- pokiaľ vstupujete do  objektu, areálu a priľahlých priestorov prevádzkovateľa, získavame Vaše 
osobné údaje aj pri monitorovaní kamerovým systémom 

- v prípade marketingových ponúk, ktoré Vám môžeme zasielať , alebo v prípade marketingového 
prieskumu trhu prostredníctvom sprostredkovateľa si najskôr vyžiadame Váš súhlas 

 
Právny základ pre spracúvanie a uchovávanie osobných údajov: 

 
- viď priloženú tabuľku s rozpisom 

 
Príjemcami osobných údajov sú: 
 

- prevádzkovateľ 
- sprostredkovatelia na základe zmluvných vzťahov s prevádzkovateľom, ktorí sú najmä 

poskytovatelia externých služieb v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, personálnych služieb, 
služieb BOZP a PO, poskytovatelia IT služieb,  poskytovatelia informačných systémov pre 
spracovanie obchodných prípadov, poskytovatelia právnych a audítorských služieb, resp. iné 
poradenské, konzultačné spoločnosti, alebo marketingové spoločnosti 



- štátne orgány a inštitúcie, ktoré spracúvajú osobné údaje vo svojom mene a na základe zákonnej 
povinnosti 
 

 
 Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. 
 
 Spracovaním sa v tejto súvislosti rozumie tiež uloženie a ďalšie spracúvanie Vašich osobných 
údajov v systémoch MS Outlook, Excel, Word, ako aj v našich ďalších informačných systémoch 
a evidenciách pre vyššie uvedené účely. 
  

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich 
sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania  a právo na 
prenosnosť   údajov. 
 
 Pri podozrení z porušenia právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné 
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk. 
 
 Spracúvané osobné údaje sú nevyhnutné na splnenie oprávneného záujmu spracúvania 
osobných údajov prevádzkovateľa. 
 
 Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.  
   
 S otázkami, týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov, sa na nás môžete obracať na 

nižšie uvedených kontaktoch: 

- kontaktná adresa:  Pri Suchom mlyne 21, 811 04 Bratislava 

- e-mail: spedservis@spedservis.sk 



dotknutá osoba účel spracúvania právny základ spracúvania doba spracúvania príjemcovia

zamestnanci,  členovia plnenie povinností zamestnávateľa plnenie našich zákonných 70 rokov vo verejnom záujme zamestnanci, zástupcovia

štatutárneho orgánu, iné poverené súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom povinností 50 rokov v štátnej službe zamestnancov, iné oprávnené

osoby našich partnerov/zákazníkov a obdobným (zmluvným) vzťahom plnenie zmluvy voči zákazníkom po celú dobu trvania obchodnej orgány štátu, ak poskytovanie

rodinný príslušníci zamestnancov (preprava tovaru a služby s tým zmluvy údajov prebieha na základe

súvisiace, príp.reklamačný proces, následne sú osobné údaje pravidelnej zákonnej povinnosti

a pod.) archivované po dobu stanovenú

oprávnený záujem - obrana alebo zákonom pre účtovné a daňové

uplatnenie našich práv a nárokov účely

pre účely obrany, alebo uplatnenia

nárokov vyplývajúcich zo zmluvy

alebo s ňou súvisiacich, max. však

pod dobu 15 rokov od skončenia

obchodného vzťahu a vysporiadania

všetkých záväzkov z obchodného

vzťahu (ak zákonná povinnosť 

nestanovuje dlhľiu dobu)

uchádzači o zamestnanie výber zamestnancov plnenie si povinností v rámci po celú dobu trvania výberového prevádzkovateľ

predzmluvného vzťahu (výberového) konania, alebo sú súhlasom 

procesu zamestnanca dotknutej osoby max. 3 roky (týka 

oprávnený záujem - znovuoslovenie sa aj neúspešných uchádzačov)

v prípade uvoľnenia pracovnej

pozície - plnenie predmetu našej

podnikateľskej činnosti

zamestnanci prevádzkovateľa plnenie si zákonnej povinnosti plnenie povinností z pracovnej po dobu trvania pracovného pomeru, prevádzkovateľ

zamestávateľa zmluvy dobu stanovenú právnymi a inými zamestnanci, zástupcovia

plnenie zákonných povinností zákonnými predpismi zamestnancov, iné oprávnené

zamestnávateľa orgány štátu, ak poskytovanie

oprávnený záujem - ochrana údajov prebieha na základe

bezpečnosti a ochrana majetku pravidelnej zákonnej povinnosti

zamestnávateľa a pod.

osoby vstupujúce do areálu ochrana zdravia, bezpečnosti a majetku oprávnený záujem - ochrana kamerové záznamy uchovávame po prevádzkovateľ

prevádzkovateľa a objektov osôb a prevádzkovateľa bezpečnosti a ochrana majetku dobu 30 dní iné oprávnené orgány štátu

prevádzkovateľa plnenie právnych povinností ak je potrebná súčinnosť

tretie osoby nachádzajúce sa prevádzkovateľa pri dokazovaní,

v dosahu monitorovacieho alebo objasňovaní trestnej

systému činnosti


