
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) 

vysvetľujú, ako ako Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 9, 831 07 

Bratislava, spoločnosť založená v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26651/B (ďalej len 

„Prevádzkovateľ“, „my“, „nás“, „náš“ alebo obdobné gramatické tvary) ako prevádzkovateľ 

zhromažďuje, používa a zverejňuje osobné údaje. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek 

informácie, ktoré vás môžu identifikovať ako jednotlivca a ktoré sa s vami môžu nepriamo 

spájať s údajmi umožňujúcimi identifikáciu osôb. Spracúvame tiež anonymné údaje, 

agregované alebo nie, na analýzu a vytváranie štatistík súvisiacich so zvykmi a vzormi 

používania pre našich zákazníkov. Takéto anonymné údaje neumožňujú identifikáciu 

zákazníkov. Takéto anonymné údaje môžeme zdieľať aj s tretími stranami. Tieto Zásady 

ochrany osobných údajov súčasne upravujú to, ako Prevádzkovateľ získava a spracúva údaje, 

ktoré môžu byť osobnými údajmi a tiež užívateľom poskytujú informácie v zmysle Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (ďalej len “GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

 

Upozornenie: Tieto Pravidlá sú vydané Prevádzkovateľom ako nezávislým poskytovateľom 

služieb. Spoločnosti skupiny Ford Motor Company nie sú zapojené do spracúvania údajov ako 

prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ. Spoločnostiam skupiny Ford Motor Company môžu 

byť poskytnuté osobné údaje na účely vnútorných administratívnych účelov v rámci skupiny 

podnikov FORD. V prípade, že sa spoločnosť Ford Motor Company alebo ktorákoľvek z jej 

dcérskych spoločností zúčastňuje ako príjemca na operácii spracovania, tieto informácie sa v 

týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedú samostatne. 

 

 

 

Ak by ste od nás chceli prestať dostávať komunikáciu alebo si chcete uplatniť svoje práva ako 

dotknutej osoby, ako je uvedené nižšie, kontaktujte nás resp. našu zodpovednú osobu 

prostredníctvom e-mailu na oou@summit.sk . 

 



1. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACÚVAME 

Môžeme od vás zhromažďovať a prijímať rôzne informácie, ako je popísané nižšie. Ak na 

požiadanie neposkytnete svoje osobné údaje, možno nebudete môcť používať naše služby, ak 

sú tieto informácie potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať naše služby, alebo ak sme 

zo zákona povinní ich zhromažďovať. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať iba počas doby 

uchovávania, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane 

splnenia akýchkoľvek právnych požiadaviek alebo požiadaviek na podávanie správ alebo 

auditu. Preto sa tieto potreby môžu líšiť pre rôzne typy údajov v kontexte rôznych produktov, 

skutočné doby uchovávania sa môžu výrazne líšiť v závislosti od kritérií, ako sú očakávania 

alebo súhlas používateľa, citlivosť údajov, dostupnosť automatizovaných kontrol, ktoré 

používateľom umožňujú vymazať údaje, a naše zákonné alebo zmluvné povinnosti. 

 

2. ÚČEL SPRACÚVANIA ÚDAJOV 

Podľa vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracúvania osobných 

údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich 

spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ 

spracovávať.   

 

Prevádzkovateľ týmto ďalej poskytuje dotknutým osobám informácie podľa príslušných 

ustanovení GDPR a s ohľadom na ZOOÚ: 

 

Účel 

spracúvania 

OÚ 

Právny základ 

spracúvania OÚ 

Kategórie 

spracúvaných 

osobných údajov 

Dotknuté osoby 

Doba 

spracúvania 

Príjemcovia Prenos do 

tretích 

krajín 

PERSONÁLN

A AGENDA - 

UCHÁDZAČI 

O 

ZAMESTNANI

E  

 

 

Účelom 

spracúvania 

osobných údajov 

je zabezpečenie 

agendy 

výberového 

procesu 

 

spracúvanie je v 

zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. b) Nariadenia 

- ZMLUVNÉ A 

PREDZMLUVNÉ 

VZŤAHY - 

nevyhnutné, aby sa 

na základe žiadosti 

dotknutej osoby 

vykonali opatrenia 

pred uzatvorením 

zmluvy,  ktorej 

zmluvnou stranou 

má byť dotknutá 

osoba 

 

identifikačné a 

kontaktné údaje 

najmä: titul, meno, 

priezvisko, adresa, 

vodičské 

schopnosti, 

kvalifikácia a 

ďalšie osobné 

údaje uvedené v 

životopise a 

prípadne v jeho 

motivačnom liste a 

žiadosti o 

zamestnanie. V 

prípade vybratého 

uchádzača o 

zamestnanie aj 

Uchádzači o 

zamestnanie 

(tj. osoby, ktoré 

prejavili záujem stať 

sa zamestnancom 

prevádzkovateľa na 

základe výberového 

konania 

organizovaného 

prevádzkovateľom 

ako potenciálnym 

zamestnávateľom 

pre konkrétnu 

pracovnú pozíciu) 

 

Úspešní uchádzači 

o zamestnanie  

Počas trvania 

výberového 

konania a 

najneskôr do 6 

mesiacov odo dňa 

skončenia 

výberového 

konania  

subjekty, ktorým 

poskytnutie OÚ 

vyplýva 

prevádzkovateľo

vi zo zákona, 

spoločnosť 

prevádzkujúca 

webovú inzerciu 

o voľných 

pracovných 

pozíciách a 

pozíciách na stáž 

napr. Profesia, 

ISTP; odborní 

konzultanti 

a poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

Prevádzko

vateľ 

využíva 

v prípade 

výberovéh

o procesu 

ako 

sprostredk

ovateľa 

poskytovat

eľa 

pracovnéh

o portálu 

spoločnosť 

Profesia, 

s ktorou 

má 



zároveň 

spracúvanie je v 

zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. c) Nariadenia 

na splnenie 

ZÁKONNÝCH 

POVINNOSTÍ 

prevádzkovateľa 

vyplývajúcej zo zák. 

č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce  

 

Spracovanie 

OSOBITNEJ 

KATEGÓRIE OÚ 

v prípade úspešných 

uchádzačov 

o zamestnanie a ich 

blízkych osôb je 

podľa  čl. 9 ods. 2 

písm. b) Nariadenia 

NEVYHNUTNÉ 

NA ÚČELY 

PLNENIA 

POVINNOSTÍ 

a výkonu osobitných 

práv 

prevádzkovateľa 

alebo dotknutej 

osoby V OBLASTI 

PRACOVNÉHO 

PRÁVA a práva 

sociálneho 

zabezpečenia 

a sociálnej ochrany 

údaje v rozsahu, 

rodné priezvisko, 

číslo OP alebo iný 

doklad totožnosti, 

dátum narodenia, 

rodinný stav, 

štátna príslušnosť, 

pracovné 

povolenie, 

informácie 

týkajúce sa 

odmeňovania, 

dôchodkové a 

zdravotné 

zabezpečenie, 

informácie z 

pracovného 

posudku a ďalšie 

súvisiace s 

pracovnou 

pozíciou a 

nevyhnutné na 

konkrétnu 

pracovnú pozíciu. 

(tj. vybraní 

uchádzači 

o zamestnanie 

ktorými sa rozumejú 

osoby, ktoré 

prejavili záujem stať 

sa zamestnancom 

prevádzkovateľa na 

základe výberového 

konania 

organizovaného 

prevádzkovateľom 

ako potenciálnym 

zamestnávateľom 

pre konkrétnu 

pozíciu a ktoré boli 

vo výberovom 

konaní úspešné)    

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti, 

spoločnosť 

zabezpečujúca 

IT podporu  

uzatvorenú 

sprostredk

ovateľskú 

zmluvu. 

Sprostredk

ovateľ 

Profesia 

má 

subdodávat

eľov, kde 

jedným 

z nich je aj 

spoločnosť 

Functional 

Software 

Inc. 

(Sentry) 

132 

Hawthorne 

Street, San 

Francisco, 

California 

94107, 

USA, 

s ktorou 

má 

uzatvorenú 

zmluva v 

súlade s 

rozhodnutí

m 

Európskej 

komisie zo 

7. júna 

2021 o 

štandardný

ch 

zmluvných 

doložkách 

pre prenos 

osobných 

údajov 

spracovate

ľom 

usadeným 

v tretích 

krajinách 

podľa 

smernice 

Európskeh

o 



parlamentu 

a Rady 

95/46/ES, a 

to z dôvodu 

existencie 

rozsudku 

Súdneho 

dvora EU 

(veľká 

komora) zo 

16. júla 

2020 vo 

veci C 

311/18). 

Viac 

nájdete na 

https://ww

w.profesia.

sk/ochrana

-osobnych-

udajov. 

SPRACOVANI

E 

OBCHODNEJ 

A ÚČTOVNEJ 

AGENDY 

 

(pozn. osobné 

údaje sa 

spracúvajú za 

účelom vedia 

účtovnej 

a obchodnej 

agendy) 

čl. 6 ods. 1 písm. c) 

nariadenia G–PR - 

na splnenie 

ZÁKONNÝCH 

POVINNOSTÍ 

prevádzkovateľa 

vyplývajúcej zo 

zákona č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník 

v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

595/2003 Z. z. o dani 

z príjmu v znení 

neskorších 

predpisov, Zákon č. 

582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a 

miestnom poplatku 

meno, priezvisko, 

titul, adresa 

trvalého pobytu, 

adresa 

prechodného 

pobytu, telefónne 

číslo, e-mailová 

adresa, dátum 

narodenia, druh 

a číslo dokladu 

totožnosti, podpis, 

číslo bankového 

účtu fyzickej 

osoby a iné osobné 

údaje 

nachádzajúce sa v 

obchodnej a 

účtovnej 

dokumentácii 

zamestnanci 

a štatutárny orgán 

prevádzkovateľa, 

zamestnanci , 

štatutárny orgán 

a subdodávatelia 

obchodných 

partnerov 

účtovná závierka, 

daňové doklady - 

10 rokov 

nasledujúcich po 

roku, ktorého sa 

týkajú, účtovné 

knihy a doklady - 

10 rokov 

nasledujúcich po 

roku, ktorého sa 

týkajú 

daňový úrad, 

sociálna 

poisťovňa, 

orgány činné v 

trestnom 

konaní, súd 

a iné subjekty, 

ktorým 

poskytnutie 

osobných 

údajov vyplýva 

prevádzkovateľ

ovi zo zákona, 

odborní 

konzultanti 

a poradcovia 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 

https://www.profesia.sk/ochrana-osobnych-udajov
https://www.profesia.sk/ochrana-osobnych-udajov
https://www.profesia.sk/ochrana-osobnych-udajov
https://www.profesia.sk/ochrana-osobnych-udajov
https://www.profesia.sk/ochrana-osobnych-udajov


za komunálne 

odpady a drobné 

stavebné odpady v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

283/2002 Z. z. o 

cestovných 

náhradách v znení 

neskorších 

predpisov 

OBCHODNÁ 

KOMUNIKÁC

IA  

(pozn. ide o 

spracúvanie OÚ 

na komunikáciu 

s obchodným 

partnerom) 

spracúvanie je v 

zmysle  čl. 6 ods. 1 

písm. f) nariadenia 

GDPR – 

OPRÁVNENÝ 

ZÁUJEM 

 

Oprávneným 

záujmom je: 

Prevádzkovateľ má 

oprávnený záujem 

spracúvať osobné 

údaje fyzických osôb 

konajúcich v mene 

jeho zmluvných 

partnerov (v praxi 

najmä dodávateľov a 

odberateľov tovarov 

a služieb a ich 

zmluvných 

partnerov), aby sa 

zabezpečilo platné 

uzatvorenie zmluvy 

(tzn. uzatvorenie 

zmluvy s osobami 

oprávnenými konať 

v mene spoločnosti, 

ktorá je jeho 

zmluvným 

partnerom), ako aj 

jej riadne a efektívne 

plnenie (v praxi 

najmä komunikácia 

s príslušnými 

pracovníkmi na 

strane zmluvného 

partnera prevádzkov

ateľa). 

identifikačné a 

kontaktné údaje  a 

to najmä meno, 

priezvisko, 

telefónen číslo, 

email a ďalšie 

osobné údaje 

nevyhnutné na 

obchodnú 

komunikáciu 

zamestnanci 

a štatutárny orgán 

prevádzkovateľa, 

zamestnanci , 

štatutárny orgán 

a subdodávatelia 

obchodných 

partnerov a iné 

komunikujúce 

fyzické osoby 

5 rokov po roku v 

ktorom bola 

komunikácia 

ukončená 

subjekty, 

ktorým 

poskytnutie 

osobných 

údajov vyplýva 

prevádzkovateľ

ovi zo zákona, 

dodávatelia, 

odberatelia a iné 

komunikujúce 

osoby; odborní 

konzultanti 

a poradcovia 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 

GROUP 

REPORTING – 

VNÚTORNÉ 

spracúvanie je v 

zmysle  čl. 6 ods. 1 

písm. f) nariadenia 

osobné údaje 

nevyhnutné na 

vnútornú 

zamestnanci,  klienti, 

obchodní partneri 

po dobu členstva v 

skupine podnikov  

subjekty, 

ktorým 

prevádzkovateľ 

Prenos 

osobných 

údajov sa 



ADMINISTRA

TÍVNE 

ÚČELY V 

RÁMCI 

SKUPINY 

PODNIKOV 

SUMMIT 

GROUP 

GDPR – 

OPRÁVNENÝ 

ZÁUJEM 

nevyhnutné na účely 

oprávnených 

záujmov, ktoré 

sleduje 

prevádzkovateľ 

podľa bodu 48 

recitálu Nariadenia 

administratívnu 

spoluprácu medzi 

členmi skupiny 

podnikov 

poskytuje 

osobné údaje na 

základe zákona, 

členovia 

skupiny    

spoločnosť 

zabezpečujúca 

archiváciu a 

skartáciu, 

odborní 

konzultanti a 

poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti; 

uskutočňuje 

do  

tretích 

krajín, ktoré 

zaručujú 

primeranú 

ochranu 

osobných 

údajov 

(Japonsko 

Rozhodnuti

e Komisie 

2019/419 

Spojené 

kráľovstvo 

Rozhodnuti

e Komisie 

2021/1772) 

AGENDA 

VYBAVOVAN

IA SÚDNYCH 

SPOROV, 

EXEKÚCIÍ, 

VYMÁHANIE 

POHĽADÁVO

K 

čl. 6 ods. 1 písm. c) 

nariadenia G–PR - 

na splnenie 

ZÁKONNÝCH 

POVINNOSTÍ 

prevádzkovateľa 

vyplývajúcich zo 

zákona č. 160/2015 

Z. z. Civilný sporový 

poriadok, zákona č. 

244/2002 Z. z. o 

rozhodcovskom 

konaní, zákon č. 

301/2005 Z. z. 

trestný poriadok, 

zákona č. 7/2005 Z. 

z. o konkurze a 

reštrukturalizácii a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

zákona č. 162/2015 

Z. z. Správny súdny 

poriadok, zákon č. 

233/1995 Z. z. o 

súdnych 

exekútoroch a 

exekučnej činnosti 

(Exekučný 

poriadok) a o zmene 

a doplnení ďalších 

zákonov 

identifikačné a 

kontaktné údaje, 

údaje 

nachádzajúce sa v 

súdnych spisoch, 

exekúciách a 

pohľadávkach a 

ďalšie súvisiace s 

účelom 

spracúvania 

Fyzické osoby v 

postavení účastníka 

občianskeho 

súdneho konania 

(navrhovateľ/žalobc

a alebo 

odporca/žalovaný), 

svedka v konaní pred 

súdom podľa 

občianskeho 

súdneho poriadku 

alebo  v konaní pred 

rozhodcovským 

súdom, dlžníka resp. 

úpadcu v 

konkurznom resp. 

reštrukturalizačnom 

konaní, povinného v 

exekučnom konaní, 

Fyzické osoby v 

postavení 

obžalovaného, 

svedka, 

poškodeného v 

trestnom konaní, 

zamestnanci 

10 rokov po 

právoplatnom 

skočení 

príslušného 

konania 

subjekty, 

ktorým 

poskytnutie 

osobných 

údajov vyplýva 

prevádzkovateľ

ovi zo zákona; 

odborní 

konzultanti a 

poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 



SPRÁVA A 

PODPORA 

INFORMAČN

ÝCH 

TECHNOLÓG

IÍ A SIEŤOVÁ 

BEZPEČNOSŤ 

spracúvanie je v 

zmysle  čl. 6 ods. 1 

písm. f) nariadenia 

GDPR – 

OPRÁVNENÝ 

ZÁUJEM 

 

Oprávneným 

záujmom je: najmä 

zabezpečenie siete a 

sieťových zariadení, 

kontrola a prevencia 

neoprávnených 

prístupov a 

prevencia 

odcudzenia dát. 

Oprávnený 

záujem  prevádzkov

ateľa spočíva 

v prevencii 

a ochrane pred 

počítačovým 

útokom 

a nepovoleným 

prístupom 

neoprávnených osôb 

k údajom, ochrane 

interných dát 

prevádzkovateľa 

vrátane OÚ, 

prevádzkovania 

interných IT 

systémov 

prevádzkovateľa.   

identifikačné 

údaje a údaje 

týkajúce sa 

činnosti dotknutej 

osoby 

zamestnanci, 

dočasne pridelení 

zamestnanci a osoby 

pracujúce na dohodu 

o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, 

obchodní partneri 

prevádzkovateľa, 

zamestnanci 

dodávateľov 

poskytujúcich 

podporu v 

systémoch  

1 rok po roku, v 

ktorom bol log 

zaznamenaný 

 spoločnosť 

zabezpečujúca 

rozvoj, správu a 

podporu 

informačných 

technológií a 

služby IT 

helpdeskť a 

subjekty, 

ktorým 

poskytnutie 

osobných 

údajov vyplýva 

prevádzkovateľ

ovi zo zákona; 

odborní 

konzultanti a 

poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti; 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 

ELEKTRONIC

KÁ 

SCHRÁNKA 

čl. 6 ods. 1 písm. c) 

nariadenia G–PR - 

nevyhnutné na 

splnenie 

ZÁKONNÝCH 

POVINNOSTÍ 

prevádzkovateľa 

vyplývajúcich zo zá . 

o e-Governmente č. 

305/2013  . z 

a súvisiacich 

právnych predpisov 

 

meno, priezvisko, 

titul, adresa, 

podpis, e-mailová 

adresa, telefónne 

číslo, údaj 

o exekúcii a ďalšie 

údaje, ktoré sa 

nachádzajú  

v korešpondencii, 

ktorú tvorí aj 

elektronická 

schránka 

 

fyzické osoby – 

odosielatelia a 

prijímatelia 

korešpondencie, 

zástupcovia 

právnických osôb 

Podľa 

Registratúrneho 

plánu: 

5 rokov 

nasledujúcich po 

roku, ktorého sa 

týkajú (bežná 

korešpondencia) 

10 rokov 

nasledujúcich po 

roku, ktorého sa 

týkajú (významná 

korešpondencia) 

 

 

subjekty, 

ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ  

na základe 

zákona, odborní 

konzultanti 

a poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 



SPRÁVA 

REGISTRATÚ

RY, 

EVIDENCIA 

PRIJAT J A 

ODOSLANEJ 

POŠTY 

čl. 6 ods. 1 písm. c) 

nariadenia G–PR - 

na splnenie 

ZÁKONNÝCH 

POVINNOSTÍ 

prevádzkovateľa 

vyplývajúcich zo 

zák. č. 395/2002 Z.  . 

a súvisiacich 

právnych predpisov 

meno, priezvisko, 

titul, adresa, 

podpis, e-mailová 

adresa, telefónne 

číslo, údaj 

o exekúcii a ďalšie 

údaje, ktoré sa 

nachádzajú  

v korešpondencii, 

ktorú tvorí aj 

elektronická 

komunikácia 

alebo v iných 

častiach 

registratúry 

zamestnanci a ďalšie 

osoby uvedené 

v korešpondencii 

 

Podľa 

Registratúrneho 

plánu: 

5 rokov 

nasledujúcich po 

roku, ktorého sa 

týkajú (bežná 

korešpondencia) 

10 rokov 

nasledujúcich po 

roku, ktorého sa 

týkajú (významná 

korešpondencia) 

 

subjekty, 

ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ  

na základe 

zákona, odborní 

konzultanti 

a poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 

ŽIADOSTI 

DOTKNUTEJ 

OSOBY 

čl. 6 ods. 1 písm. c) 

nariadenia G–PR - 

na splnenie 

ZÁKONNÝCH 

POVINNOSTÍ 

prevádzkovateľa 

vyplývajúcej z 

Nariadenia a zo 

Zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane 

osobných údajov 

a o doplnení 

niektorých zákonov 

v znení neskorších 

predpisov 

identifikačné a 

kontaktné údaje, 

osobné údaje v 

rozsahu žiadosti a 

odpovede na 

žiadosť 

fyzické osoby 

uplatňujúce práva 

dotknutých osôb 

5 rokov 

nasledujúcich po 

roku, v ktorom 

bola žiadosť 

vybavená 

subjekty, 

ktorým 

poskytnutie 

osobných 

údajov vyplýva 

prevádzkovateľ

ovi zo zákona; 

odborní 

konzultanti a 

poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 

AGENDA 

VSTUPU DO 

PRIESTOROV 

SMS 

 

Pozn. 

spracúvaním 

osobných údajov 

prevádzkovateľ 

kontroluje, kto 

vstupuje do jeho 

priestorov. Jedná 

sa najmä o vstup 

na zadné 

parkovisko. 

spracúvanie je v 

zmysle  čl. 6 ods. 1 

písm. f) nariadenia 

GDPR – 

OPRÁVNENÝ 

ZÁUJEM 

 

Oprávneným 

záujmom je: 

kontrola, kto sa 

nachádza 

v priestoroch 

prevádzkovateľa 

v prípade udalostí 

ako je napr. požiar 

a zároveň je 

oprávneným 

záujmom ochrana 

majetku 

Meno, priezvisko, 

EČV 

Fyzické osoby, 

vstupujúce do 

priestorov 

prevádzkovateľa 

6 mesiacov odo 

dňa zaznamenania 

vstupu 

subjekty, 

ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ  

na základe 

zákona, odborní 

konzultanti 

a poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti; 

spoločnosť 

zabezpečujúca 

SBS; 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 



AGENDA 

PLNENIA 

ZÁKONNÝCH 

POVINNOSTÍ, 

NAPR. 

VYHOTOVOV

ANIE 

ZÁRUČNÝCH 

A SERVISNÝC

H KNIŽIEK 

VRÁTANE 

ICH 

DUPLIKÁTOV

, 

VYJADRENIA 

K NÁHRADN

ÝM DIELOM, 

SCHVAĽOVA

NIE 

GARANČNÝC

H OPRÁV, 

ZNOVU 

VYSTAVENIE 

VÝROBNÝCH 

ŠTÍTKOV 

VOZIDLA 

spracúvanie je v 

zmysle  čl. 6 ods. 1 

písm. f) nariadenia 

GDPR – 

OPRÁVNENÝ 

ZÁUJEM 

 

Oprávneným 

záujmom je 

Identifikačné a 

kontaktné údaje 

Majiteľ vozidla 

značky FORD 
??? 

subjekty, 

ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ  

na základe 

zákona, odborní 

konzultanti 

a poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti; 

Ford respektíve 

príslušná entita 

Ford EDM 

v rámci EÚ 

 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 

 

AGENDA 

VYBAVENIA 

SŤAŽNOSTI, 

ŽIADOSTI, 

DOTAZU 

PROSTREDNÍ

CTVOM 

ZÁKAZNÍCK

EHO CENTRA 

 

spracúvanie je v 

zmysle  čl. 6 ods. 1 

písm. f) nariadenia 

GDPR – 

OPRÁVNENÝ 

ZÁUJEM 

 

Oprávneným 

záujmom je 

Identifikačné a 

kontaktné údaje a 

údaje uvedené v 

štažnosti, žiadosti, 

dotaze, údaje 

uvedené v 

komunikácii a 

odpovedi 

Fyzická osoba, ktorá 

podala sťažnosť, 

dotaz, žiadosť 

6 mesiacov po 

vybavení 

sťažnosti, dotazu, 

žiadosti 

subjekty, 

ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ  

na základe 

zákona, odborní 

konzultanti 

a poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti; 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 

AGENDA 

TESTOVACIE 

JAZDY 

 

Pozn. účelom 

spracúvania 

osobných údajov 

je zabezpečenie 

testovacej jazdy  

Spracúvanie 

osobných údajov je 

v zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. a) SÚHLAS 

DOTKNUTEJ 

OSOBY 

Meno, priezvisko, 

telefónne číslo, 

email, údaje o 

vozidle 
Fyzická  osoba, ktorá 

prejavila záujem 

o testovaciu jazdu 

1 mesiac po 

uskutočnení 

testovacej jazdy 

subjekty, 

ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ  

na základe 

zákona, odborní 

konzultanti 

a poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 



a/alebo 

zmluvnou 

MYSTERY 

SHOPPING A 

MYSTERY 

CALLING A 

MYSTERY E-

MAILING 

 

Pozn. účelom 

spracúvania 

osobných údajov 

je 

 

spracúvanie je v 

zmysle  čl. 6 ods. 1 

písm. f) nariadenia 

GDPR – 

OPRÁVNENÝ 

ZÁUJEM 

 

Oprávneným 

záujmom je 

identifikačné 

Testovaná osoba 

3 mesiace od 

realizácie aktivity  

 

subjekty, 

ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ  

na základe 

zákona, odborní 

konzultanti 

a poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 

ZASIELANIE 

MARKETING

OVÝCH 

INFORMÁCIÍ 

 

Pozn. Účelom 

spracúvania 

osobných údajov 

je zasielanie 

marketingových 

informácií 

emailom, 

telefonicky, 

smskou. 

Informácie sú to 

ponuky ako 

rôzne akcie, 

súťaže, zľavy, 

podujatia a iné 

informácie 

týkajúce sa 

činností 

Prevádzkovateľa

. 

spracúvanie je v 

zmysle  čl. 6 ods. 1 

písm. A) SÚHLAS 

DOTKNUTEJ 

OSOBY 

Meno, priezvisko, 

email, telefónne 

číslo,  

Fyzické osoby, ktoré 

udelili súhlas na 

zasielanie 

marketingových 

informácií 

7 rokov odo dňa 

udelenia súhlasu 

subjekty, 

ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ  

na základe 

zákona, odborní 

konzultanti 

a poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

prenos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáva 

       

 

Prevádzkovateľ Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 9, 831 07 

Bratislava, kontakt na zodpovednú osobu oou@summit.sk vystupuje so spoločnosťou Summit 

Motors Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 9, Bratislava 831 07, IČO: 35915 609, kontakt na 

zodpovednú osobu oou.ba@summit.sk ako spoloční prevádzkovatelia uzatvorili zmluvu podľa 

čl. 26 GDPR a to z dôvodu, že spoločne monitorujú priestory prístupné a neprístupné verejnosti 

na účely ochrany majetku, života a zdravia. 

 



Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli: 

- kontaktným miestom pre dotknuté osoby bude každý zo spoločných prevádzkovateľov, 

pričom informáciu o kontaktnom mieste na svojom internetovom sídle zverejní každý zo 

spoločných prevádzkovateľov, 

- dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa GDPR u každého zo spoločných 

prevádzkovateľov a voči každému zo spoločných prevádzkovateľov, 

- povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 GDPR si bude plniť každý zo 

spoločných prevádzkovateľov, 

- povinnosti a úlohy súvisiace s vykonávaním práv dotknutých osôb bude plniť Summit 

Motors Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 9, 831 07 Bratislava – email na zodpovednú 

osobu oou@summit.sk. 

 

Účel 

spracúvania 

OÚ 

Právny základ 

spracúvania OÚ 

Kategórie 

spracúvaných 

osobných údajov 

Dotknuté osoby 

Doba 

spracúvania 

Príjemcovia Prenos do 

tretích 

krajín 

AGENDA 

KAMIER 

 

Pozn. 

monitorovanie 

priestorov na 

účely ochrany 

majetku, života a 

zdravia               

 

čl. 6 ods. 1 písm. f) 

nariadenia GDPR – 

OPRÁVNENÝ 

ZÁUJEM 

 

Oprávneným 

záujmom 

spoločných 

prevádzkovateľov je: 

ochrana majetku 

prevádzkovateľa a 

predchádzanie 

škodám 

monitorovaním 

osôb, ktoré sa 

v priestoroch 

spoločných 

prevádzkovateľov  

zdržujú 

(zamestnanci, 

obchodní partneri a 

verejnosť) a ochrana 

života a zdravia osôb 

pohybujúcich sa 

v monitorovanom 

priestore.  

 

Záznam z kamier fyzická osoba 

zaznamenaná na 

zázname z 

kamerového 

zariadenia 

5 dní odo dňa 

vyhotovenia 

záznamu  

 

 

 

spoločnosť 

zabezpečujúca 

servis kamier; 

 

spoločnosť 

zabezpečujúca 

IT podporu 

 

spoločnosť 

zabezpečujúca 

SBS 

 

odborní 

konzultanti 

a poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti; 

 

orgány činné v 

trestnom konaní,  

a iné subjekty, 

ktorým 

poskytnutie OÚ 

vyplýva 

prevádzkovateľo

vi zo zákona 

 

 

renos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 

nevykonáv

a 

POSKYTOVA

NIE OÚ 

ORGÁNOM 

VEREJNEJ 

MOCI NA 

ZÁKLADE 

ICH 

POŽIADAVKY 

 

čl. 6 ods. 1 písm. c) 

nariadenia GDPR -

nevyhnutné na 

splnenie 

ZÁKONNÝCH 

POVINNOSTÍ 

Záznam z kamier a 

iné osobné údaje 

nevyhnutné na 

poskytnutie 

požiadavky orgánu 

verejnej moci 

fyzická osoba, ktorej 

osobné údaje 

požadujú orgány 

verejnej moci 

žiadosť o 

poskytnutie 

osobných údajov 

sa uchováva 3 

roky 

nasledujúcich po 

subjekty, ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ na 

základe zákona; 

odborní 

konzultanti 

a poradcovia, 

ktorí sú viazaní 

zákonnou 

renos 

osobných 

údajov do 

tretích 

krajín sa 



pozn. 

poskytovanie 

OÚ v prípade 

vyžiadania 

orgánom 

verejnej moci 

napr. ak orgány 

činné v trestnom 

konaní žiadajú 

o záznam 

z kamier pre 

účely ochrany 

tretích osôb, tj. 

pre iné účely ako  

účely 

spoločných 

prevádzkovateľo

v 

prevádzkovateľa 

vyplývajúcej zo 

zákona č. 171/1993 

Z. z. o Policajnom 

zbore, zákona č. 

160/2015 Z. z. 

Civilný sporový 

poriadok, zákona č. 

372/1990 Zb. 

o priestupkoch 

roku ktorého sa 

týkajú 

a/alebo 

zmluvnou 

povinnosťou 

mlčanlivosti; 

 

nevykonáv

a 

AGENDA 

POISTENIA -

ZDOKUMENT

OVANIE 

ŠKODOVEJ 

UDALOSTI 

 

 pozn. 

spracúvanie 

osobných údajov 

na účely 

zdokumentovani

a škodovej 

udalosti (napr. 

firemné vozidlá ) 

spracúvanie je v 

zmysle  čl. 6 ods. 1 

písm. f) nariadenia 

GDPR – 

OPRÁVNENÝ 

ZÁUJEM 

 

Oprávnený záujem 

spoločných 

prevádzkovateľov je: 

spracúvať osobné 

údaje za účelom 

zdokumentovania 

poistnej udalosti, 

napr. získanie 

dôkazu a podobne. 

 

Záznam z kamier, 

zdokumentovanie 

poistnej udalosti, 

identifikačné a 

kontaktné údaje a 

ďalšie osobné 

údaje nevyhnutné 

na plnenie účelu 

spracúvania 

zákazník, poškodená 

osoba, svedok 

 

10 rokov po 

právoplatnom 

skončení 

príslušného 

konania 

súd, orgány 

činné v trestnom 

konaní, 

inšpektorát 

práce, subjekty, 

ktorým 

poskytnutie 

osobných údajov 

vyplýva 

prevádzkovateľo

vi zo zákona; 

Aon Benfield 

Bratislava s.r.o. 

CBC V, 

Karadzicova 16 

821 08 Bratislava 

Slovak Republic 

 

 

       

 

3. ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme a uchovávame, nepredávame, inak nezverejňujeme ani 

nezdieľame, s výnimkou prípadov popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ako je popísané nižšie: 

- poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí boli určení ako spracovatelia údajov, aby vykonávali 

funkcie a služby v našom mene a ktorým budú poskytnuté iba osobné údaje potrebné na 

vykonávanie služieb v našom mene, ale nie sú od nás oprávnení použiť tieto údaje na iné účely 

na účely (napr. poskytovatelia služieb v súvislosti s webhostingom, spracovaním platieb, 

systémami informačných technológií, riadením vzťahov so zákazníkmi, IT podporou); 



- miestni predajcovia a poskytovatelia technických služieb, ktorí nám pomáhajú pri plnení 

zmluvy alebo pri dodržiavaní platných právnych požiadaviek alebo v prípade, že je to potrebné 

pre naše oprávnené záujmy; 

- ak to od nás vyžaduje zákon alebo zákonný proces alebo v súlade s akýmikoľvek platnými 

pravidlami alebo nariadeniami, alebo ako odpoveď na legitímnu žiadosť orgánu činného v 

trestnom konaní alebo iného vládneho úradníka; a 

- vyhradzujeme si právo na prenos osobných údajov o vás v prípade, že predáme alebo 

prevedieme celú našu firmu alebo aktíva alebo ich časť, v súlade s platnými právnymi 

predpismi. Ak by k takémuto predaju alebo prevodu došlo, vynaložíme primerané úsilie, aby 

sme nariadili nadobúdateľovi, aby používal údaje, ktoré ste nám poskytli, spôsobom, ktorý je v 

súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. 

 

4. PRENOSY ÚDAJOV 

Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme preniesť a uložiť v iných krajinách, ako je krajina, 

v ktorej boli údaje pôvodne zhromaždené, vrátane Spojených štátov amerických alebo iných 

destinácií mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a Spojeného kráľovstva. Tieto 

krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu údajov ako krajina, v ktorej ste údaje poskytli. 

Keď prenášame vaše údaje do iných krajín, budeme ich chrániť tak, ako je popísané v týchto 

Zásadách ochrany osobných údajov, a budeme dodržiavať príslušné zákonné požiadavky, ktoré 

poskytujú primeranú ochranu pre prenos údajov do krajín mimo EHP a mimo Spojeného 

kráľovstva. 

Ak sa nachádzate v EHP alebo Spojenom kráľovstve, prenesieme vaše osobné údaje iba vtedy, 

ak: 

- krajine, do ktorej sa budú osobné údaje prenášať, bolo udelené rozhodnutie Európskej komisie 

o primeranosti; alebo 

- zaviedli sme primerané záruky v súvislosti s prevodom, napríklad sme uzavreli štandardné 

zmluvné doložky EÚ a požadovali sme dodatočné záruky s príjemcom, alebo je príjemca 

zmluvnou stranou záväzných podnikových pravidiel schválených dozorným orgánom EÚ alebo 

Spojeného kráľovstva . 

 

5. ZÁKONNÉ PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov 

a môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov, prípadne o vymazanie týchto údajov – s 



výnimkou povinného spracúvania údajov – odstránenie údajov, môžete uplatniť svoje právo na 

prenosnosť údajov a námietku spôsobom uvedeným pri zaznamenávaní údajov. 

V súlade s článkami 15 až 20 GDPR máte ako rezident v Európskom hospodárskom priestore 

(alebo tam, kde sa z iných dôvodov uplatňuje GDPR) v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi 

nasledujúce práva: 

a) právo získať informácie o našom spracovaní; 

b) právo na prístup k svojim osobným údajom; 

c) právo na opravu; 

d) právo na vymazanie vašich údajov; 

e) právo na obmedzenie spracovania; 

f) právo na prenosnosť údajov (preniesť svoje údaje inému prevádzkovateľovi); 

g) právo namietať proti nášmu spracovaniu. 

 

 

 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

 

Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených 

záujmoch, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov. Námietku musíme riadne 

posúdiť. Ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné 

oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, 

nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

 

Vašu námietku môžete zaslať písomne na adresu: Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., 

Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO 35 837 331 alebo e-mailom na oou@summit.sk. 

 

 

 

Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom dopytov zaslaných na kontaktné možnosti 

Prevádzkovateľa, vrátane emailu zaslaného na adresu  oou@summit.sk 

Máte právo byť informovaní o typoch osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Máte tiež 

právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (právo na prístup). Ak sa žiadosť dotýka 

práv a slobôd iných alebo je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, vyhradzujeme si právo 

účtovať za takéto úkony primeraný poplatok alebo vo výnimočných prípadoch odmietnuť konať 

na základe žiadosti. 
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Máte právo opraviť nesprávne údaje alebo ich vymazať, prípadne požiadať o obmedzenie 

spracúvania údajov (právo na opravu a vymazanie). Ak spracúvame vaše údaje na základe 

nášho oprávneného záujmu, môžete proti spracúvaniu údajov namietať (právo namietať). 

Máte tiež právo získať Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, v bežne používanom, strojovo 

čitateľnom formáte a postúpiť ich inému prevádzkovateľovi údajov, alebo nás môžete požiadať, 

aby sme ich preposlali za Vás, ak sú splnené zákonné podmienky (právo na prenosnosť údajov). 

Ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, 

čo však neovplyvní zákonnosť predchádzajúceho spracúvania údajov. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať napríklad týmito 

spôsobmi: 

- osobne v sídle prevádzkovateľa, 

- emailom  oou.ba@summit.sk, 

- poštou na adresu prevádzkovateľa, 

- priamo v newslettry, ktorý Vám prevádzkovateľ zaslal emailom. 

V prípade zasielania marketingových informácií uveďte, či si želáte sa odhlásiť iba z jednej 

formy napr. iba zo zasielania smsiek, alebo zo všetkých (emailom, telefonicky,  

 

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, 

pracoviska alebo miesta predpokladaného úrazu, najmä ak podľa predpokladu spracúvania 

osobných údajov dotknutej osoby porušuje ustanovenia GDPR. V Slovenskej republike je 

príslušným Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 

820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/. 

 

 

6. ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tieto zásady ochrany osobných údajov aktualizujeme, keď to bude potrebné, aby odrážali 

zmeny v platnom práve, našich produktoch, aké osobné údaje zhromažďujeme alebo ako 

osobné údaje používame. Keď uverejníme zmeny v Zásadách, zmeníme dátum „Aktualizované 

dňa“ v hornej časti Zásad. Ak vykonáme v Pravidlách podstatné zmeny, vhodnou formou 

(napríklad formou oznámenia na webovej stránke) Vám to oznámime; ak budú právne predpisy 

vyžadovať Váš súhlas s takýmito zmenami, požiadame Vás oň. 
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