Zásady spracúvania osobných údajov pre www.prevereneauto.sk
Vaše osobné údaje spracúvajú jednotliví dealeri, ako samostatní prevádzkovatelia. Správu www.prevereneauto.sk zabezpečuje spoločnosť Summit
Motors Slovakia, spol. s r.o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO 35 837 331 (ďalej len: „SMS“) z pozície sprostredkovateľa.
Jednotliví dealeri sú tieto spoločnosti:
AUTO KOIŠ spol. s r.o.
957 01 Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 62
predajbn@autokois.com https://www.ford.sk 038 / 76 03 504
EUROMOTOR, spol. s r.o.
974 01 Banská Bystrica, Čerešňová 8A
ford@euromotor.sk http://www.euromotor.sk 048 47 27 777
QUICK LANE SERVIS EKOAUTO s.r.o. Bardejov
08501 Bardejov, Štefániková 90
ford@ekoauto.sk https://ekoauto.sk/ford 0948 105 750
AUTOPOLIS, a.s.
851 04 Bratislava, Panónska cesta 32
ford@autopolis.sk https://www.autopolis.sk/sk/nove-vozidla-ford 02 / 49 300 200
Summit Motors Bratislava, s.r.o.
831 07 Bratislava, Tuhovská 9
ford.ba@summit.sk https://www.fordstore.sk 02 / 33 526 255
SZILCAR PARTNERS s.r.o.
831 04 Bratislava, Nová Rožňavská 134/A
bratislava@fordszilcar.sk https://www.fordszilcar.sk 0850 123 495
INTRO.CO, s.r.o.
908 51 Holíč, Kopčanská 35
introco@introco.sk http://introco.sk/ford 034 / 37 00 016
SZILCAR PARTNERS s.r.o.
040 11 Košice, Alejová 2
predaj@fordszilcar.sk https://www.fordszilcar.sk 0850 123 495
Otváracie hodiny: 8:00-18:00
Liptovský Mikuláš
UNICAR, s.r.o.
031 01 Liptovský Mikuláš, 1. mája 68/1848
fordpredaj@unicar.sk http://www.unicar.sk 044 / 32 40 925
J.M.MARTIN, spol. s r.o.
036 01 Martin, Kollárova 85B
info@jmmartin.sk http://jmmartin.sk 043 / 32 40 814
CarComplex, spol. s r.o.
071 01 Michalovce, Športová 23B
info@ford-carcomplex.sk https://www.ford.sk 0915 708 718
N - motor, s.r.o.
949 01 Nitra, Drážovská 5
ford@n-motor.sk http://www.n-motor.sk 037 / 74 17 363
AUTONOVA, s.r.o.
058 01 Poprad, Priem. areál Východ 3406
ford@autonova.sk http://www.autonova.sk 052 / 45 13 130
BUILT, spol. s r.o.
080 01 Prešov, Petrovanská 44
predaj@built.sk https://www.built.sk 051 / 75 67 333
AUTO KOIŠ spol. s r.o.
913 21 Trenčín - Trenčianska Turná, Bánovská cesta 1032
matuska@autokois.com https;//www.ford.sk 032 / 64 02 600
AUTOCOMODEX TRNAVA, s.r.o.
91700 Trnava, Nitrianska 1
ford@autocomodex.sk https://www.autocomodex.sk 0905 666 735
JR-CARS, s.r.o.
010 01 Žilina, Rosinská cesta 8917/3A
predaj@jrcars.sk https://jrcars.sk 041 / 72 33 322

QUICK LANE MRJ AUTOSERVIS
960 01 Zvolen, Pribinova ulica 43
ford@mrjautoservis.sk http://www.mrj.sk/test/ford 045 / 54 79 001
QUICK LANE EKOAUTO s.r.o.
085 01 Bardejov, Štefánikova 90
predaj@ekoauto.sk http://ekoauto.sk/ +421948169399
QUICK LANE N 7 s.r.o.
90501 Senica, Priemyselná 278
ford@n7servis.sk 0910 577 977
QUICK LANE EUROCAR NZ s.r.o.
940 64 Nové Zámky , Komárňanská cesta 92
info@eurocarnz.sk www.eurocarnz.sk 0908 463 606
(ďalej len: “dealer” alebo “prevádzkovateľ)
Každý dealer ako samostatný prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje 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 (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).
Podľa pracovnej pozície, resp. druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej
len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných osobných údajov ako aj doba,
po ktorú bude prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracovávať.
Dotknuté osoby
Fyzická osoba, ktorá
požiadala
o vypracovanie
cenovej ponuky

Fyzická osoba, ktorá
požiadala
o stanovenie
termínu obhliadky

Fyzická osoba, ktorá
si uplatnila svoje
právo

Účel spracúvania
osobných údajov
Vytvorenie
indikatívnej
cenovej ponuky dotknutou
osobou
na
vybrané
motorové
vozidlo
(s
možnosťou
uvedenia
záujmu
o odpredaj
motorového
vozidla
dotknutej osoby za účelom
započítania jeho ceny proti
novému
vybratému
motorovému
vozidlu
z ponuky
prevádzkovateľa).

Právny základ spracúvania
osobných údajov
spracúvanie je v zmysle čl. 6
ods. 1 písm. b) Nariadenia
(ZMLUVA) nevyhnutné na
plnenie
zmluvy,
ktorej
zmluvnou stranou alebo
účastníkom je dotknutá
osoba

Stanovenie
termínu
obhliadky
vybraného
motorového vozidla

spracúvanie je v zmysle čl. 6
ods. 1 písm. b) Nariadenia
(ZMLUVA) nevyhnutné na
plnenie
zmluvy,
ktorej
zmluvnou stranou alebo
účastníkom je dotknutá
osoba

Uplatnenie práv dotknutej
osoby

spracúvanie je v zmysle čl. 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia
nevyhnutné na splnenie
zákonnej
povinnosti
prevádzkovateľa vyplývajúcej
z nariadenia a zo zákona č.
18/2018 Z. z.

Doba spracúvania

Príjemcovia

3
mesiace
odo
dňa
požiadania
o vytvorenie
cenovej ponuky

subjekty,
ktorým
prevádzkovateľ
poskytuje osobné údaje
ex lege, spoločnosť
zabezpečujúca
IT
podporu
a cloudové
služby - vibration s.r.o.,
sídlo: Račianska 7, 811
01
Bratislava,
IČO:
46 409 157 a Summit
Motors Slovakia, spol.
s r.o., Tuhovská 9, 831
07
Bratislava,
IČO
35 837 331
a jej
subdodávateľ

3
mesiace
odo
dňa
požiadania
o stanovenie
termínu obhliadky

subjekty,
ktorým
prevádzkovateľ
poskytuje osobné údaje
ex lege, spoločnosť
zabezpečujúca
IT
podporu - vibration
s.r.o., sídlo: Račianska 7,
811 01 Bratislava, IČO:
46 409 157, spoločnosť
zabezpečujúca agendu
termínu obhliadky Summit Motors Slovakia,
spol. s r.o., Tuhovská 9,
831 07 Bratislava, IČO
35 837 331

5 rokov nasledujúcich po
roku, v ktorom bola žiadosť
vybavená

subjekty,
ktorým
prevádzkovateľ
poskytuje osobné údaje
ex lege

DEALER nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných
údajov. DEALER neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).
DEALER nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov
predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie
zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie
týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností DEALERom,
ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.
V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:
1) na základe žiadosti vyžadovať od DEALERa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu
a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
2) na základe žiadosti vyžadovať od DEALERa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných
údajov;
3) na základe žiadosti vyžadovať od DEALERa vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom
neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
c)
ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
4)
na základe žiadosti vyžadovať od DEALERa obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho DEALERovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich
použitia;
c)
DEALER už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
5) na základe žiadosti vyžadovať od DEALERa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré DEALERovi poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa
spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
6) v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
7) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
8) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A)
z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu DEALERa ako prevádzkovateľa na spracúvaní
osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by prevádzkovateľ
vykonával spracúvanie na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osobe jednotlivých prevádzkovateľov, alebo
u zodpovednej osoby SMS ako sprostredkovateľa na adrese oou.ba@summit.sk alebo formou doporučeného listu doručeného DEALERovi na jeho
adresu, alebo SMS. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “OSOBNÉ ÚDAJE – prevereneauto“.
Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej
osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), DEALER má právo účtovať si poplatok
zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na
oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na jednotlivých
prevádzkovateľov alebo u SMS alebo u zodpovednej osoby SMS ako sprostredkovateľa na adrese oou.ba@summit.sk. Zároveň máte možnosť obrátiť
sa so sťažnosťou na 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/ .
Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza na webovej stránke v časti “GDPR“ a u prevádzkovateľa.

