
  

Informácia o spracúvaní osobných údajov – účely spracúvania 
Autoprofit 
 

ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTA UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Autoprofit s.r.o. ako prevádzkovateľom 

• Predaj a servis vozidiel, prípojných vozidiel a príslušenstva, zabezpečovanie skúšobných jázd, poskytovanie 
náhradného vodila a úschova pneumatík. 
Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán vrátane účelu 
zlučiteľného z pôvodným účelom spracúvania osobných údajov, ktorý spočíva v záujme prevádzkovateľa zabezpečiť 
odstránenie vady na vozidle identifikovanej výrobcom - tzv. zvolávacie akcie. Neposkytnutie osobných údajov 
potrebných na uzatvorenie a plnenie zmluvy bude mať za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvný vzťah.                                                                                                                                                                                                             
V prípade spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov, napríklad pri uplatňovaní zľavy pre ZŤP, spracúvame 
osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 
Osobné údaje spracúvame aj v súvislosti s plnením zákonných povinností plynúcich zo  zákona č. 106/2018 Z. z. o 
prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (evidencia 
uplatnených práv zodpovednosti za vady),  Občianskeho zákonníka (reklamácie). Poskytnutie vašich osobných 
údajov nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak ich neposkytnutie môže obmedziť alebo znemožniť poskytnutie 
tovaru alebo služby (reklamáciu nebudeme môcť vybaviť riadne a včas a teda zmarí samotné poskytnutie tovaru 
alebo služby.   Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté Registru prevádzkových záznamov vozidiel, importérovi 
príslušnej značky (pri objednaní vozidla na "mieru"), audítorovi. Osobné údaje uchovávame 5 rokov po ukončení 
zmluvného vzťahu. 

• Výkon emisnej kontroly vrátane realizácie práv a povinností pri prevádzke pracoviska emisnej kontroly. Vaše 
osobné údaje spracúvame na účel poskytnutia služby a súčasne sme povinný plniť svoje zákonné povinnosti pri 
výkone emisnej kontroly, ktoré plynú zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a z VYHLÁŠKY Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 
Z. z., z 27. apríla 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.  
Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak v prípade ich neposkytnutia 
nebudeme môcť poskytnúť predmetnú službu. Vaše osobné údaje (v spojení s údajmi o vykonanej emisnej kontrole) 
sa uchovávajú nasledovne: Protokol o vykonanej emisnej kontrole sa uchováva 4 roky; videozáznam sa uchováva 
po dobu 2 rokov od jeho vytvorenia. Osobné údaje sú poskytované subjektom v súlade s právnymi predpismi:  S-
EKA spol. s r. o. poverená organizácia pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel - AIS EK (údaje z emisnej 
kontroly); Celoštátny informačný systém, audítor.  

• Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva na účel zabezpečenia odbornej praxe študentov na základe oprávnenia, 
ktorým je zmluvný a predzmluvný vzťah, ktorého ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán, v spojení so 
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vrátane 
evidencie dochádzky a hodnotenia žiakov). Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje pri zabezpečovaní odbornej 
praxe vo verejnom záujme v spojení so zmluvným vzťahom. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je vašou 
zákonnou povinnosťou, avšak v prípade ich neposkytnutia, nebudeme môcť zabezpečiť odbornú prax. Osobné údaje 
budeme uchovávať po dobu 5 rokov od skončenia platnosti zmluvy.  

• V súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia môžeme osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom 
spracúvania, ak je pri danej spracovateľskej činnosti možné predpokladať uplatňovanie právnych nárokov, súdnych 
právomocí, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, exekúciu alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so 
zákonmi: Správny súdni poriadok, Civilný sporový poriadok, Exekučný poriadok, čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, 
ak sú predmetom spracúvania osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 ods. 1 Nariadenia alebo na základe 
zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia konania, sporu a budú 
poskytnuté účastníkom konania, audítorovi, prípadne inému oprávnenému subjektu.   

 


