
 
 

Spracúvanie osobných údajov 
POTVRDENIA OBJEDNÁVOK 

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.  evidencia vykonaných prepráv (právny základ spracúvania: vyhláška č.11/1975 Zb. o Dohovore 
o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave (CMR), zákon č.513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník a zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník).  

 
 Príjemcami osobných údajov sú: 
 
1. prevádzkovateľ 
2. Finančná správa SR pri účele spracúvania 1.   
3. pri účele spracúvania 2. poskytovatelia právnych služieb a poistenia pre prevádzkovateľa a ďalej  

môžu byť vodičom vozidiel prepravujúcich zásielky poskytnuté kontaktné a identifikačné údaje 
kontaktnej osoby na mieste nakládky, alebo vykládky, ak tým nedochádza k prenosu osobných 
údajov do tretej krajiny 

 
 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, č oje 10 rokov od momentu vystavenia faktúry 
pri účele spracúvania 1. a 5 rokov od momentu doručenia zásielky pri účele spracúvania 2 .  
 
 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,  kontaktnú adresu, e-mail, telefónne číslo), v nevyhnutných prípadoch číslo OP, 
alebo pasu. 
  



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 


