
 
 

Spracúvanie osobných údajov 
ZMLUVY O PREPRAVE, OBCHODNÍ PARTNERI A ZÁKAZNÍCI 

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

 
Pri plnení povinností z tejto zmluvy 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. 
 
 Účelom spracúvania osobných údajov sú: 
  
1.  vedenie účtovníctva (právny základ spracúvania: vyhláška č.11/1975 Zb. o Dohovore  

o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej preprave (CMR),  zákon č.513/1991 Zb., Obchodný 
zákonník a zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

2.  realizácia zmluvného vzťahu, takže uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi nami a Vami (t.j. 
z dôvodu nevyhnutnosti pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, čím ste zmluvnou stranou, alebo pre 
realizáciu opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť) 

3. plnenie našich súvisiacich zákonných povinností voči našim obchodným partnerom a orgánom 
verejnej moci (t.j. z dôvodu nevyhnutnosti pre plnenie právnych povinností, ktoré sa na nás 
vzťahujú) 

4. prípadnému uplatneniu, alebo obrany našich práv a oprávnených záujmov 
5. zasielaniu a oboznamovaniu obchodných ponúk po dobu trvania nášho obchodného vzťahu  
 
 Príjemcami osobných údajov je prevádzkovateľ, ak by však došlo k vzniku škody, priestupku, či 
trestného činu, tak aj: Policajný zbor SR, poisťovne, príslušný súd, alebo iní, ktorým je prevádzkovateľ 
povinný poskytnúť súčinnosť v rámci zákonnej povinnosti. 
 Taktiež Vaše osobné údaje v tejto súvislosti poskytujeme ďalším príjemcom, a to iba 
v odôvodnených prípadoch: 

- prípadne (obzvlášť) prostredníctvom zabezpečených prístupových oprávnení v rámci nášho 
interného IT systému, ďalším spracovateľom, spolupracujúcim s nami na základe zmluvy 
o spracovaní v oblasti IT správy systému 

- a ďalej v zákonom stanovených prípadoch príslušným orgánom verejnej moci, či prípadne 
iným zainteresovaným subjektom pre naplnenie vyššie uvedeného účelu spracovania, či 
z dôvodu ochrany našich práv (napr. poisťovniam, súdu atď.)   

 
 Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. 
 
 Vaše osobné údaje pre daný účel spracúvame vždy a len po dobu, ktorá je nevyhnutná 
k dosiahnutiu účelu ich spracúvanie, vrátane archivácie, najviac však po dobu 15 rokov od skončenia 
obchodného vzťahu a vysporiadania všetkých súvisiacich záväzkov z obchodného vzťahu (ak právne 
predpisy nestanovia inak, resp. dlhšie).  



Osobné údaje sú zlikvidované (vymazané) vždy bez zbytočného odkladu po odpadnutí účelu 
(resp. právneho dôvodu) spracovania, resp. po uplynutí zákonom stanovenej doby, počas ktorej sme 
oprávnení, či povinní tieto údaje uchovávať. 
 
 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. 
 
 Spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: Vaše identifikačné a kontaktné údaje 
ako meno, priezvisko,  dátum narodenia, prípadne rodné číslo, kontaktnú adresu, e-mail, telefónne číslo, 
v nevyhnutných prípadoch číslo OP, alebo pasu, bankové spojenie. 
  

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 


