INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM
OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dodávateľ: Slovakia Auto, s. r. o.
Dotknutá osoba:
So sídlom: Panónska cesta č. 30, 851 04 Bratislava
Trvale bytom:
IČO:
36 700 801
Telefón:
kontaktné údaje: office@slovakiaauto.sk, +421 268 230 842
e-mail:
Zápis v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 43185/B,
Rozsah osobných údajov:
V súlade s Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) dotknutá osoba
poskytuje dodávateľovi ako prevádzkovateľovi na spracúvanie svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno,
priezvisko, adresa, kontaktné údaje - email a telefónne číslo, podpis, vrátane dátumu narodenia a údajov o
motorovom vozidle (údaje o objednanom vozidle, servisovanom vozidle, údaje o vykonanom servise, údaje
o reklamáciách a pod.), údaje o bankovom účte, tovare a sume, ktoré budú obsahom zmlúv, zákazkových
listov alebo iných dokumentov alebo ktoré budú inak poskytnuté dodávateľovi (ďalej spolu ako "Osobné
údaje"). Dotknutá osoba rovnako poskytuje tieto Osobné údaje aj spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko
s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35942894 (ďalej aj 'KMSS') ako aktuálnemu zástupcovi
výrobcu/importérovi nových motorových vozidiel a originálnych náhradných dielov značky KIA
v Slovenskej republike na ďalšie spracúvanie Osobných údajov prostredníctvom KMSS ako
prevádzkovateľom, pričom pre spracúvanie osobných údajov dodávateľom a KMSS ako prevádzkovateľom
platia nasledovné podmienky:
Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje je možné spracúvať len za účelom:
a. Uzatvorenie zmluvy (najmä kúpnej zmluvy), dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších
zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, uskutočnením zvolávacej akcie (právny
základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
• Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich
uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3 zákona č. 431/2002 o účtovníctve), maximálne
však do uplynutia lehoty 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy,
b. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke/nájomnej zmluvy, odovzdanie a vrátenie/prevzatie vypožičaného/prenajatého
vozidla, uskutočnenie predvádzacej/testovacej akcie, plnenie ďalších zmluvných povinností (právny základ: čl. 6
ods. 1 písm. b) GDPR); pred odovzdaním vypožičaného/prenajatého vozidla potrebujeme Vaše ďalšie osobné
údaje potrebné na overenie/zistenie, či spĺňate podmienky stanovené osobitnými predpismi na vedenie vozidla
(napr. číslo občianskeho a vodičského preukazu a ich predloženie v súlade s §6 Zákona č. 8/2009 o cestnej
premávke);
• Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich
uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3 zákona č. 431/2002 o účtovníctve); maximálne
však do uplynutia lehoty 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy,
c. Uzatvorenie zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnutí asistenčných služieb, poskytnutie servisných služieb, dodanie
asistenčnej služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších zmluvných povinností vrátane uplatňovania práv zo
záruky (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR);
• Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich
uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3 zákona č. 431/2002 o účtovníctve), maximálne
však do uplynutia lehoty 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy,
d. marketingových, reklamných a prieskumných činností dodávateľa a KMSS, najmä za účelom zisťovania
spokojnosti zákazníka a ponuky tovaru a služieb akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, zasielania správ
elektronickej pošty a služby krátkych správ (právny základ: súhlas - čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR);
Dodávateľ spracúva osobné údaje po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, KMSS spracúva osobné údaje po dobu
5 rokov od udelenia súhlasu, prípadne, ak dôjde skôr k odvolaniu súhlasu s takýmto spracúvaním, do odvolania
súhlasu;

Dotknutá osoba si je vedomá, že poskytnutie Osobných údajov za účelom uvedeným v písm. a., b., c. je
nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom, alebo v
predzmluvných vzťahoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.
Dobrovoľné je poskytnutie osobných údajov pre účely uvedené v písm. d., kedy dotknutá osoba vyjadrí
svoju voľbu zaškrtnutím príslušného políčka v tomto súhlase.

Osobné údaje budú spracúvané za vyššie uvedenými účelmi, spôsobom a za podmienok nepoškodzujúcich
dotknutú osobu.
Dotknutá osoba berie na vedomie, že dodávateľ a KMSS sú oprávnení spracúvať Osobné údaje
prostredníctvom sprostredkovateľov. Aktuálne informácie ohľadom spracúvania Osobných údajov a
aktuálny zoznam sprostredkovateľov dodávateľa je uvedený na webovom sídle dodávateľa na adrese
https://slovakiaauto.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/. Aktuálne informácie ohľadom spracúvania
Osobných údajov a aktuálny
zoznam sprostredkovateľov KMSS je uvedený na adrese
http://www.kia.com/sk/ochrana-udajov/ .
Práva dotknutej osoby:
- dotknutá osoba má za podmienok stanovených v GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo
právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov;
- KMSS má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môžete kontaktovať v súvislosti so
všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv podľa GDPR;
kontaktné údaje na zodpovednú osobu: email: dpo@kmss.sk alebo písomne s označením „Zodpovedná osoba
GDPR“ na adresu KMSS;
- ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením GDPR
môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk ;
- ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca;
- podrobnejšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že jej boli v súlade s čl. 13 a čl. 14 GDPR poskytnuté informácie o spracúvaní
Osobných údajov. Dotknutá osoba berie na vedomie, že je oprávnená požadovať preukázanie totožnosti
oprávnenej osoby, ktorá získava údaje v mene prevádzkovateľa.
S vyššie uvedeným som bol oboznámený a týmto poskytujem svoje Osobné údaje za účelom spracúvania
v uvedenom rozsahu.
Zároveň súhlasím so spracúvaním Osobných údajov dodávateľom za účelom marketingových, reklamných
a prieskumných činností, najmä za účelom zisťovania spokojnosti zákazníka a ponuky tovaru a služieb
akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, zasielania správ elektronickej pošty a služby krátkych správ, na
čas 10 rokov.
SÚHLASÍM ☐
NESÚHLASÍM ☐
Zároveň súhlasím so spracúvaním Osobných údajov spoločnosťou KMSS za účelom marketingových,
reklamných a prieskumných činností, najmä za účelom zisťovania spokojnosti zákazníka a ponuky tovaru a
služieb akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, zasielania správ elektronickej pošty a služby krátkych
správ, na čas 5 rokov.
SÚHLASÍM ☐
NESÚHLASÍM ☐
Súhlas je možné kedykoľvek u dodávateľa alebo KMSS odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla
dodávateľa alebo mailom na office@slovakiaauto.sk alebo na adresu sídla KMSS alebo mailom na
dpo@kmss.sk.
Dátum:
_________________________________
podpis

