
Informácia o spracúvaní osobných údajov – účely spracúvania 
spoločných prevádzkovateľov 1 (Autoprofit a PO SK) 
 

ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTA UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spracúvanie osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom 1 
Spoločnosť Autoprofit, s.r.o. je aj spoločným prevádzkovateľom v súlade s čl. 26 Nariadenia (GDPR) spolu so 
spoločnosťou Porsche Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, ktorá je  
veľkoobchodník pre partnerov v jej pôsobnosti (ďalej  aj ako "Spoločný prevádzkovateľ 1").  
 
• Zisťovanie spokojnosti zákazníkov 

Spracúvanie Osobných údajov na účel zisťovania spokojnosti zákazníkov so službami spojenými s kúpou a/alebo 
servisom vozidla, s cieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie predajných a/alebo servisných služieb je v oprávnenom 
záujme Spoločných prevádzkovateľov 1. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby 
k spoločnosti Autoprofit s.r.o. a poskytnuté sprostredkovateľovi.  

• Monitorovanie kvalitatívnych štandardov 
Spracúvanie osobných údajov na účel monitorovania kvalitatívnych štandardov pri predaji a/alebo servise vozidiel, 
s cieľom zlepšovania kvality poskytovaných služieb prostredníctvom rôznych marketingových metód, v spolupráci 
s dotknutou osobou, napríklad formou Mystery shopingu alebo iným vykonávaním kontrolnej činnosti.   Osobné 
údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov 1. V osobitných prípadoch môže 
byť získavaný súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k 
spoločnosti Autoprofit s.r.o.  a/alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobu a poskytnuté sprostredkovateľovi a 
audítorovi.   

• Propagácia činnosti - marketing 
Spracúvanie osobných údajov s cieľom propagovať svoju činnosť, informovať o akciách, nových produktoch a 
aktivitách, na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov. Podrobnosti o spracúvaní osobných 
údajov na marketingové účely budú spracované a poskytnuté individuálne, s ohľadom na zvolenú metódu. 
Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov 1, v prípade 
Spotrebiteľských súťaží môže byť právnym základom zmluva a/alebo súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje sú 
spracúvané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k spoločnosti Autorpofit s.r.o. a/alebo do odvolania súhlasu 
a/alebo do skončenia zmluvného vzťahu, prípadne ak dotknutá osoba podá námietku voči priamemu marketingu 
(napríklad zasielanie informácií o produktoch a službách). Osobné  údaje sú poskytované sprostredkovateľovi.  
Námietku môžete podať na zodpovedna.osoba@algger.sk             

• Podnety, sťažnosti 
Spracúvanie Osobných údajov s cieľom zabezpečiť riadne, včasné vybavenie podnetu, sťažnosti alebo žiadosti 
zákazníka a prispievať tak ku kvalitnému manažmentu starostlivosti o zákazníka.  Osobné údaje sú spracúvané na 
základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov 1. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od 
vybavenia žiadosti a poskytované audítorovi.   

• Technická podpora a komunikácia 
Spracúvanie osobných údajov na účel zabezpečenia technickej podpory a komunikácie, riešenia technických 
problémov so servisným partnerom pri využívaní informačných systémov a IKT, vytváranie prístupových oprávnení, 
autorizácia servisno-obchodných zmlúv nezávislých opravcov, vytváranie užívateľských ID pre informačné systémy. 
Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou Autoprofit s.r.o.  a jej 
zamestnancami, pre ktorých sú prístupy vytvárané (spravidla pracovnoprávne vzťahy) a na základe oprávneného 
záujmu Spoločných prevádzkovateľov 1. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov po zániku prístupu do 
informačného systému pokiaľ všeobecne záväzný predpis neustanoví inak a poskytované sprostredkovateľovi a 
audítorovi.  

• Štatistické údaje predaja a servisu vozidiel 
Spracúvanie osobných údajov s cieľom vytvárania štatistických údajov predaja a servisu vozidiel. Osobné údaje sú 
spracúvané  s cieľom vytvárať priestor pre zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a plánovanie efektívnych 
obchodných postupov na základe štatistických údajov. Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného s 
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pôvodným účelom spracúvania Spoločných prevádzkovateľov 1, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom 
zlučiteľnosti. Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané - 
archivované. 

• Analýza a zhodnocovanie údajov o zákazníkoch a vozidlách 
Zabezpečenie rozvoja spoločnej obchodnej spolupráce prostredníctvom analýzy a zhodnocovania údajov o 
zákazníkoch a vozidlách; zefektívnenie implementácie obchodných procesov, cieleného manažmentu starostlivosti 
o zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného z pôvodným účelom spracúvania 
Spoločných prevádzkovateľov 1, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti. Výsledkom spracúvania 
sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané - archivované. 

• Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb 
Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb obchodných partnerov, zabezpečenia spoločných 
cieľov, obchodných praktík.  Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a uchovávané po dobu 
6 mesiacov alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby. 

 
 


