
Informácia o spracúvaní osobných údajov 

 

 

(podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 

2016/679 (ďalej len "Nariadenie GDPR"), Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680)  

 

Osobnými údajmi sa na účely týchto podmienok sa rozumejú v zmysle § 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov: 

„Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej 

osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného 

identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné 

údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, 

ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu 

identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.“ 

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje:  

MxA Slovakia, s.r.o., Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava, IČO: 44 820 577 zapísaný v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 152398/B  

Účelom spracúvania osobných údajov:  

Plnenie zákonných povinností, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

poskytovanie služieb, obchodné a podnikateľské činnosti a iné.  

Právny základ spracúvania:  

Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke motorových vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a oprávnený záujem prevádzkovateľa 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.  

Pokiaľ sa chcete ako dotknutá osoba informovať o konkrétnom účele spracúvania osobných údajov 

kontaktujte prevádzkovateľa spôsobom uvedeným v týchto podmienkach. Prevádzkovateľ môže 

spracúvať vami poskytnuté osobné údaje, získané či už priamym kontaktom, emailom, poštou alebo 

iným spôsobom komunikácie.  

MxA Slovakia, s.r.o. nie je považovaný za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje náhodným 

spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelov a prostriedkov spracúvania, napríklad omylom alebo 

bez vyžiadania. V takomto prípade nebude poskytnuté osobné údaje ďalej spracúvať a zlikviduje ich 

bez upozornenia ich odosielateľa.  

Poskytnutie údajov svojim sprostredkovateľom:  

Upozorňujeme Vás, že z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb môžu byť osobné údaje 

poskytnuté tretím stranám. V prípade využitia služieb tretej strany, táto príjme všetky potrebné 

opatrenia tak, aby boli údaje zabezpečené takým spôsobom ako u prevádzkovateľa.  

 



Poskytnutie údajov tretím stranám:  

Výnimočne je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje tretím stranám, ak jej to ustanovuje 

všeobecne záväzný právny predpis alebo iný zákonný dôvod. V takomto prípade prevádzkovateľ 

zabezpečí opatrenia podľa možností a potreby tak, aby dosiahol čo najvyšší stupeň ochrany podľa 

konkrétnych okolností prípadu.  

Príjemcovia/Kategória príjemcov:  

Prevádzkovateľ bezpečnostného systému, Inšpektorát práce, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

Slovenská národná akreditačná služba, polícia, advokáti, prokuratúra, súdy.2  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:  

Nevykonáva sa.  

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:  

Nevykonáva sa.  

Plnenie povinností povinnej osoby:  

Na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu 

je prevádzkovateľ ako povinná osoba v zmysle zákona 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 (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) oprávnená aj bez 

súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať 

osobné údaje a iné údaje, a to v rozsahu požadovanom na vykonanie základnej, zjednodušenej alebo 

zvýšenej starostlivosti a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa zákona o ochrane 

pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Prevádzkovateľ je pritom oprávnený získavať osobné 

údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným 

zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a 

doklady bez súhlasu dotknutej osoby.  

Bezpečnosť:  

Prevádzkovateľ využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického, organizačného charakteru, 

aby sa zabezpečila bezpečnosť osobných údajov pred prístupom neautorizovanými osobami, ich 

zmenou, zneužitím, vymazaním alebo stratou. Taktiež zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali 

aj tretie strany, ktorým vaše osobné údaje boli nami zverené, a aby rešpektovali mlčanlivosť o 

takýchto skutočnostiach a ich tajnosť.  

Práva dotknutej osoby:  

Dotknuté osoby majú viaceré práva vo vzťahu k spracúvaniu ich osobných údajov. Upozorňuje Vás, že 

tieto práva môžu byť obmedzené v prípadoch, keď to ustanovuje platný všeobecne záväzný právny 

predpis. Ide najmä o právo: • na informácie o účele a kategóriách spracúvaných osobných údajov, • 

ich opravu, doplnenie, vymazanie, • obmedzenie spracúvania, namietanie spracovania a dĺžky ich 

uloženia, • na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získať prístup k týmto osobným 

údajom, • byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu dotknutých osobných 

údajov • na informácie o tretích stranách, ktorým budú údaje zverené.  

Ak máte akékoľvek otázky alebo si chcete uplatniť svoje práva ohľade vašich osobných údajov, 

neváhajte nás kontaktovať na stkavion@mxa.sk 


