
 

 ŠKODA AUTO a.s., ul. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic 1/2 

 

 
Informácie o spracovaní osobných údajov 

Týmto dokumentom Vám ako správca osobných údajov - spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., so sídlom ul. Václava Klementa 869, 
Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe pod 
sp. zn. B 332, (ďalej len „spoločnosť ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informácie o spracovaní osobných údajov a Vašich právach 
súvisiacich s daným spracovávaním. 

Ku spracovaniu dochádza v rámci tejto činnosti: 

Objednanie zákazníckeho balíčku 

Účel spracovania:  

Objednanie zákazníckeho balíčku. 

Popis účelu spracovania: 

Vaše osobná údaje uchovávame v systéme, v ktorom prebieha organizácia zákazníckeho balíčku (rezervácia jednotlivých 
položiek balíčku). Osobné údaje tiež využívame na priamu komunikáciu s Vami v súvislosti s organizáciou zákazníckeho balíčku. 

Oprávnenie k spracovaniu: 

Máme záujem o to, aby sme Vám umožnili v dostatočnom predstihu a jednoducho naplánovať Váš zákaznícky balíček a 
zároveň uspôsobiť naše kapacity. 

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:  

Identifikačné a kontaktné údaje. 

Doba spracovania a archivácie: 

3 roky po realizácii zákazníckeho balíčku 

Kategórie spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť: 

Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, menovite súdom, Polícii Českej republiky a 
ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona. 

Zdroj osobných údajov:  

Priamo od Vás na základe vyplnenia elektronického formulára. 

Poskytovanie osobných údajov do tretích krajín nebo nadnárodným spoločnostiam: 

V rámci uvedeného spracovania sa Vaše osobné údaje nebudú poskytovať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam. 

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov: 

V rámci tohto spracovania k nemu nedochádza. 

Ostatní informácie 

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo 
štatistického výskumu. Osobné údaje môžu byť rovnako v odôvodnených prípadoch predmetom spracovania pre účely 
riešenia právnych záležitostí vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy a sledovania a priebežného 
vyhodnocovania právnych rizík. 
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Aké máte práva? 

V rámci spracovania osobných údajov máte nasledujúce práva: 

    

Prístup ku spracovávaným 
osobným údajom. 

Odvolanie súhlasu so 
spracovaním osobných 

údajov. 

Opravu nepresných či 
nesprávnych údajov, prípadne 
doplnenie neúplných údajov. 

Vymazanie osobných údajov 
v prípade zániku účelu alebo 
neoprávneného spracovania. 

    

Obmedzenie alebo blokáciu 
spracovania osobných údajov. 

Výpis osobných údajov v 
štruktúrovanom a strojovo 

čitateľnom formáte pre seba, 
alebo pre iného správcu. 

Podanie námietky proti 
spracovaniu osobných údajov, 

pokiaľ sa domnievate, že 
spracovanie nie je oprávnené. 

Nebyť predmetom 
automatizovaného 

rozhodovania. 

 

 
Ako môžete uplatniť svoje práva? 

Pre komunikáciu so spoločnosťou ŠKODA AUTO ohľadom ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúce kontakty: 

   

Elektronicky na adrese:  

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/ 
 

Telefonicky na tel. čísle:  

800 600 000 

Písomne na adrese: 

ŠKODA AUTO a.s. 
ul. Václava Klementa 869,  
Mladá Boleslav II, 
293 01 Mladá Boleslav 

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady 
nevyhnutné na vykonanie požiadavky, pokiaľ sú také požiadavky zjavne bezdôvodné alebo neprimerané. 

 
Poverenec na ochranu osobných údajov 

 

V prípade dotazov smerom k ochrane osobných údajov môžete 
kontaktovať poverenca na ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA 
AUTO. 

  http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/ 

 dpo@skoda-auto.cz 

 

 
Možnosť podania sťažnosti 

Pokiaľ nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracovávame, 
môžete k ochrane svojich práv podať sťažnosť u poverenca na ochranu 
osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO alebo podať sťažnosť na 
dozornom úrade. 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 

 +420 234 665 111 

 http://www.uoou.cz/ 
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