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ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTA UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spracúvanie osobných údajov spoločným prevádzkovateľom 2 (Autoprofit a Autoprofit Estate) 

• Vaše osobné údaje spracúvame na základe zmluvy v súvislosti s poskytovaním náhradného vodila pri servisných 
službách, zabezpečenia odvozu a dovozu klienta, opraveného vozidla a stým spojených administratívnych činností.  
Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvy. Ich poskytnutie na tento účel nie je 
vašou zákonnou povinnosťou. V prípade neposkytnutie osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť služby a 
uzatvoriť zmluvný vzťah. Vaše osobné údaje budú poskytnuté audítorovi. 

• Vaše osobné údaje spracúvame na základe zmluvy v súvislosti so zabezpečením služieb autoumývarky a 
autopožičovne, vrátane s tým spojených administratívnych činností. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 
rokov od ukončenia zmluvy. Ich poskytnutie na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou. V prípade 
neposkytnutie osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť služby a uzatvoriť zmluvný vzťah. Vaše osobné údaje 
budú poskytnuté audítorovi. 

• Je v oprávnenom záujme spoločných prevádzkovateľov zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a postupov pre predajné 
a servisné činnosti, dodržiavanie medzinárodných noriem a štandardov stanovených pre vybrané činnosti, zmluvných 
podmienok pre jednotlivé značky, dokumentovanie porušení, procesov s cieľom preukazovania právnych nárokov, 
reklamácií, finančných transakcií a ich kontroly. Osobné údaje budú prostredníctvom záznamu z kamerového 
systému spracúvané po dobu 30 dní a môžu byť poskytnuté účastníkom konania, poškodenej strane, audítorovi, 
oprávnenému orgánu štátu. 

• Je v oprávnenom záujme spoločných prevádzkovateľov a súčasne ich povinnosťou vyplývajúcou s Nariadenia prijať 
primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných 
informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť, s cieľom ochrany majetku a hodnôt spoločných 
prevádzkovateľov. Osobné údaje budú prostredníctvom záznamu z kamerového systému spracúvané po dobu 6 dní, 
ostatné osobné údaje po dobu 1 roka a poskytnuté sprostredkovateľovi.  

• Je v oprávnenom záujme spoločných prevádzkovateľov propagovať svoju činnosť, informovať o zľavách, nových 
produktoch a aktivitách spoločnosti, s cieľom podpory predaja a ekonomického rastu spoločnosti, vrátane 
organizovania súťaží. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o udelenie súhlasu, o takej skutočnosti budete 
informovaný osobitne. Niektoré marketingové metódy môžu mať právny základ v zmluvnom vzťahu (napríklad 
spotrebiteľská súťaž), o podmienkach spracúvania osobných údajov budete informovaný osobitne. Osobné údaje 
budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, do odvolania súhlasu, po dobu platnosti zmluvy.  Na základe 
vami udeleného súhlasu môžu byť na účel marketingu vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane (napríklad 
reklamnej agentúre). O podmienkach poskytnutia budete informovaný osobitne.  
Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu              
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.  

• Je v oprávnenom záujme spoločných prevádzkovateľov zabezpečiť efektívnu komunikáciu s klientom 
prostredníctvom sociálnych sietí, prijímať jeho žiadosti, podnety a  súčasne prezentovať spoločnosť a vytvárať 
komunitu priaznivcov spoločnosti, osôb podporujúcich alebo zaujímajúcich sa o činnosť spoločnosti. Osobné údaje 
budeme spracúvať po dobu trvania oprávneného záujmu. Osobné údaje v rozsahu profilu na sociálnej sieti, obsahu 
verejnej komunikácie, sú zverejňované.  

• Vaše osobné údaje spracúvame vo verejnom záujme na účely správy registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o 
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje budú 
spracúvané po dobu 10 rokov a poskytnuté  Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a/alebo sprostredkovateľovi.    

• Na plnenie našich zákonných povinností pri vedení účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje na základe zákonov: 
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 40/1963 Zb. 
Občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 286/1992 Zb. O dani z príjmov, Zákonník 
práce, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov. Ich poskytnutie na tento účel je vašou zákonnou 



povinnosťou. V prípade neposkytnutie osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť služby a uzatvoriť zmluvný 
vzťah. Vaše osobné údaje budú poskytnuté príslušnému daňovému úradu a audítorovi. 

• 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.   

• Je v oprávnenom záujme spoločných prevádzkovateľov spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, 
má obchodné vzťahy a pod. a súčasne v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje zamestnancov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania 
zmluvného vzťahu a/alebo po dobu platnosti uvedených kontaktov a budú poskytované účastníkom komunikácie. 

• Je zákonnou povinnosťou spoločných prevádzkovateľov zabezpečiť prešetrovanie podnetov súvisiacich s 
protispoločenskej činnosťou v úrade so zákonmi č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s 
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019)  a č. 
54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Osobné údaje budú spracúvané 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je vašou zákonnou povinnosťou. 
Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi a Úradu na ochranu oznamovateľovi 
protispoločenskej činnosti. 

• Je zákonnou povinnosťou spoločných prevádzkovateľov riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby uplatňujúca 
si svoje práva podľa Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v 
špecifických prípadoch). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie 
nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania. 

 


