
INFORMACIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

1. Ak uzavriete zmluvný vzťah so spoločnosťou Zásielkovńa s. r. o., IČO: 48136999, so sídlom 

Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vl. Č.: 105158/B (ďalej len ako „spoločnosť“), najmä ohľadom 

poskytovania služieb, prepravy, zhotovenia diela, mandatárskeho vzťahu či podobného plnenia, 

spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov uchová vaše nasledujúce osobné údaje: 

a. Meno, priezvisko konajúcej osoby; 

b. Názov spoločnosti; 

c. IČO, DIČ; 

d. Fakturačná adresa; 

e. Prípadne ďalšie osobné údaje potrebné pre naplnenie zmluvy;  

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a to za účelom 

poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho 

uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. 

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od 

realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie 

zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. 

Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe 

- čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie nevyhnutné pre splnenia zmluvy a  

- čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa. 

2. Spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné 

a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú sprostredkovatelia alebo tretej 

strany, ktorými sú: 

a. poskytovateľ informačného systému Packeta Innovations s.r.o., IČO: 07227671, so sídlom 

Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, Česká republika; 

b. poskytovateľ účtovného softvéru Pohoda – STORMWARE s.r.o., IČO: 36244791, so sídlom 

Matúšova 48, 811 04 Bratislava; 

c. poskytovateľ softvéru Google Disk; 

d. prípadne ďalší poskytovatelia sprostredkovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré 

však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva. 

 

3. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo: 

- požadovať od spoločnosti informáciu, aké osobné údaje spracúva, 



- vyžiadať si u spoločnosti prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, 

alebo požadovať obmedzenia spracovania, 

- namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, 

- požadovať od spoločnosti vymazanie osobných údajov - výmaz spoločnosť prevedie, pokiaľ 

tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami spoločnosti, 

- na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu 

alebo z dôvodu plnenia zmluvy, 

- požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, 

- na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v 

dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením, 

- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov 

obrátiť sa na spoločnosť alebo na Úrad na ochranu osobných údajov. 


