
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov 

SÚŤAŽ 

Autoprofit s.r.o., so sídlom Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, IČO: 36 239 763, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 12327/T (ďalej len „Spoločnosť“) spracúva vaše osobné údaje 

len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením1 a Zákonom o ochrane osobných údajov2.    

Pri spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané 

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá sa zapojí do súťaže v súlade 

so Štatútom súťaže.  

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Spoločnosti a len po dobu 

nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby 

poverené prevádzkovateľom (Spoločnosťou) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na 

základe pokynov prevádzkovateľa (Spoločnosti). 

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Spoločnosti. Zo zálohových úložísk budú 

vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. 

Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, 

najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná 

zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane 

osobných údajov.  

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej 

činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov3.  

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov Spoločnosť ako prevádzkovateľ, spracúva vaše 

osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných 

podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.  

Spoločnosť môže vaše osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Spoločnosť prehlasuje, 

že pri výbere sprostredkovateľa vždy postupuje s odbornou starostlivosťou a dbá o bezpečné a zákonné 

spracúvanie osobných údajov, zverených sprostredkovateľovi.  

I. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1.1 Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na základe súhlasu so zapojením sa do súťaže. Vyplnením 

anketového lístka a jeho odovzdaním v súlade so Štatútom súťaže vyjadrujete súhlas so spracúvaním svojich 

osobných údajov na účel zapojenia sa do súťaže a vyhlásenia víťaza.  

1.2 Ak je predmetom výhry zapožičanie motorového vozidla alebo poskytnutie služby (napríklad 

poskytnutie servisu vozidla, poskytnutie služieb auto-umyvárne a pod.) v súlade so Štatútom súťaže, môžeme 

vaše osobné údaje spracúvať na účely zapožičania motorového vozidla víťazovi súťaže. Vaše osobné údaje 

budú spracúvané na základe zmluvy, ktorej ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán.  

 

1.3 Je v oprávnenom záujme Spoločnosti prezentovať svoju činnosť a transparentne informovať 

o výsledkoch súťaže. Za týmto účelom Spoločnosť môže zverejniť osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko 

pri vyhlasovaní víťaza súťaže. Zverejnenie osobných údajov v uvedenom rozsahu môžete namietať 

u organizátora súťaže. Spoločnosť nebude vaše osobné údaje zverejňovať žiadnym iným spôsobom, výlučne 

ich „vyhlásením“ z dôvodu vyhlásenia víťaza súťaže verbálne, počas organizovania súťaže.     

 

                                                           
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  
2 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
3 Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 



1.4 S cieľom propagácie služieb poskytovaných Spoločnosťou, informovania o jej aktivitách a zvyšovania 

obratu z poskytovaných služieb, môže spoločnosť spracúvať vaše osobné údaje na účely priameho 

marketingu, zasielaním informácií o produktoch, službách a novinkách spoločnosti.  

 

1.5 Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na účely vedenia registratúry na základe osobitných predpisov, 

najmä zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúre a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

prepisov (ďalej len „archívny zákon“).  

 

1.6 Na splnenie zákonnej povinnosti spracúva Spoločnosť vaše osobné údaje na účel vedenia účtovníctva 

a vyhotovovania účtovných dokladov. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento 

účel je najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

účtovníctve“) a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„účtovná povinnosť“). 

 

II. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

2.1 Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, Spoločnosť uchováva najviac po dobu, ktorá 

je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. V prípade súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov na účel zapojenia sa do súťaže budeme vaše osobné údaje spracúvať maximálne po dobu 1 

roka od jej ukončenia. 

 

2.2 Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností Spoločnosti, dobu 

uchovávania vašich osobných údajov bližšie určujú osobitné predpisy, najmä 

- archivačná povinnosť, podľa ktorej môžu niektoré informácie, dokumenty podliehať predarchívnej a archívnej 

starostlivosti; o tejto starostlivosti rozhoduje Ministerstvo vnútra SR, 

- účtovná povinnosť, podľa ktorej Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje pod dobu 10 rokov od vzniku účtovnej 

povinnosti.  

2.3 Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti podľa bodu 1.4, 

vaše osobné údaje spracúvame po dobu  aktívnej činnosti spoločnosti. Spracúvanie vašich osobných údajov 

na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek namieta. V takom prípade spoločnosť na tento účel vaše 

osobné údaje prestane spracúvať.  

 

2.4 Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe zmluvy (predzmluvný alebo zmluvný vzťah, ktorého 

je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán), vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného 

vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení (uplatňovanie práv dotknutej osoby alebo Spoločnosti). 

 

2.5 V prípade, že nebudete výhercom súťaže, vaše osobné údaje na účel zapojenia sa do súťaže budeme 

spracúvať maximálne po dobu 6 mesiacov od jej ukončenia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete 

kedykoľvek odvolať. V prípade, že súhlas odvoláte pred ukončením súťaže, vaše údaje na tento účel 

prestaneme spracúvať.  

 

III. VAŠE PRÁVA 

3.1 Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné 

údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup 

k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na 

informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté 

v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií 

požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete 

opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať 

primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 



3.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania. 

3.3 Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné.  Pre Spoločnosť 

je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje sú 

nesprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov. 

3.4 Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich 

spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“). 

3.5 Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak 

je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich 

potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných 

údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec 

vyriešiť.  

3.6 Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby 

automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže 

Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia 

vaše záujmy, práva a slobody.  Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, 

uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.  

3.7 V prípade, že namietnete spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Spoločnosť 

prestane na tento účel vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

3.8 Máte právo  získať  a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu 

stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných 

údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej 

ste jednou zo zmluvných strán.  

3.9 Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky.  

3.10 V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať spoločnosť. 

 

 

 

 

 


