
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ZÁKONA č. 18/2018 Z.z.  

 

Vzhľadom na to , že 25.5.2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné Vás informovať 

o nových podmienkach používania osobných údajov v našej firme.  

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť EUROCAM Transport & Logistics s.r.o. , 

ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.  

Riadne spracúvanie osobných údajov je pre spoločnosť EUROCAM Transport & Logistics 

s.r.o. dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. 

 Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva: 

• Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré zahŕňajú hlavne identifikáciu 

a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely 

spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie 

príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov, obdobie 

uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť 

obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných 

údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu 

a profilovaniu.  

• Právo na prístup k osobným údajom, ktorý zahŕňa právo na potvrdenie toho, či osobné 

údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvané, 

kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, 

období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, 

o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji 

osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu 

a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej 

krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií 

spracúvaných osobných údajov.  

• Právo na  opravu osobných údajov, pri zmene adresy alebo pod.  

• Právo na výmaz, v prípadoch kedy sme povinní vaše osobné údaje vymazať po 

dôkladnom individuálnom  prehodnotení.  

• Právo na obmedzenie spracovania , v prípade spracovania osobných údajov na 

najnutnejšie zákonné účely alebo blokovanie. 

• Právo na prenositeľnosť údajov , pre poskytnutie vašich osobných údajov  inej 

spoločnosti vo vami určenom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú 

brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. 

• Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie , ak zistíte že 

osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života 

alebo v rozpore s právnymi predpismi. 

• Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov , kedykoľvek na dozorný 

orgán : Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese 

Hraničná 12, 82007 Bratislava 27.  



V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu :  

Ing. Martina Melicháreková , tel. 038/7490022 


