
 

 

BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. 

  Gazdovský rad 41, 931 01 Šamorín, 

 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12744/T 

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Pri registrácii v spoločnosti BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. , Gazdovský rad 41, 931 01, Šamorín 

(osobne ako aj prostredníctvom internetovej stránky www.bardiauto.sk) poskytuje zákazník 

prevádzkovateľovi svoje osobné údaje či už sa jedná o PO alebo FO. Osobné údaje sú pre prevádzkovateľa 

poskytované dobrovoľne pre účely realizácie objednávky (e-shop) a pre marketingové účely (vernostný 

program a  newsletter). Dokončenou registráciou dáva zákazník písomný súhlas prevádzkovateľovi na 

spracovanie osobných údajov v medziach platnej legislatívy. 

Oboznámenie Dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov potvrdené registráciou je platné po celú 

dobu registrácie. Po splnení účelu a zrušení registrácie tieto údaje spoločnosť bezodkladne zlikviduje. Po 

registrácii je zákazník povinný nahlásiť každú zmenu osobných údajov uvedených pri registrácii. 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky 

osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. 

Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené a sú v prípade potreby poskytované nasledovným tretím 

stranám : 

- Súd, orgány činné v trestnom konaní (na základe Zákona č. 160/2015 Z. z. civilný sporový 

poriadok  Zákona č. 444/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z., Trestného  

zákona v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), 

- SOI ( na základe Zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

- Kuriérske a doručovacie spoločnosti (na základe Zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- Iný oprávnený subjekt - Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 10 ods. 2 zákon o ochrane 

osobných údajov. 

 

http://www.bardiauto.sk/


 

 

Zákazník (dotknutá osoba) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme 

je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na 

spracúvanie, 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú 

predmetom spracúvania, 

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania 

úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak 

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 

Zákazník (dotknutá osoba) na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo 

u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených 

dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených 

záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov 

poškodené. Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, 

prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného 

odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

Svojou registráciou zákazník vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva pri spracúvaní osobných údajov v 

zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

 Šamorín, 25.5. 2018                                                                BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. 

 

 

 

 



 

 

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY  
O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) 

 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

E-SHOP 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 
Názov prevádzkovateľa Bárdi Auto Slovakia s.r.o. 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 

35787015 

Obec a PSČ    Šamorín 93101 

Ulica a číslo Gazdovský rad 41 

Štát    Slovenská republika 

Právna forma   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa 

(alebo osoba oprávnená konať 

v jeho mene) 

Ing Tomáš Pogány - konateľ 

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Účel spracúvania osobných 

údajov 
Uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby , dodanie 

tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich 

služieb ( najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi 

ochranu spotrebiteľa) 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   
a) zmluva 

 

Okruh dotknutých osôb    a) Zákazníci e-shopu 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania 

tovaru, email, telefón, obsah objednávky, osobné údaje nevyhnutné 

na uskutočnenie platby cez internet 

IV. POSKYTOVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV 

TRETIE STRANY  Právny základ 
Súd, orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  

Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 10 

ods. 2 zákon o ochrane osobných údajov 



 

 

SOI Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Kuriérske a doručovacie spoločnosti Zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  

VI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: 
 

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 

Právo na opravu osobných údajov 

Právo na vymazanie osobných údajov 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

Právo na prenos svojich osobných údajov 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR  

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba 

si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči 

prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo 

elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, 

informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY  
O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Marketing 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Bárdi Auto Slovakia s.r.o. 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 

35787015 

Obec a PSČ    Šamorín 93101 

Ulica a číslo Gazdovský rad 41 

Štát    Slovenská republika 

Právna forma   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa 

(alebo osoba oprávnená konať 

v jeho mene) 

Ing Tomáš Pogány - konateľ 

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Účel spracúvania osobných 

údajov 
Podpora predaja: marketingové ponuky,  newsletter, informácie o produktoch 

a novinkách. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   
b) súhlas 

 

Okruh dotknutých osôb    b) zákazníci - klienti 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

meno, priezvisko, adresa, email, telefón 

IV. POSKYTOVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV 

TRETIE STRANY  Právny základ 

Súd, orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok Zákon 

444/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 

Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony 



 

 

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  

VI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: 
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 

Právo na opravu osobných údajov 

Právo na vymazanie osobných údajov 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

Právo na prenos svojich osobných údajov 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR  

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si 

uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči 

prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo 

elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie 

sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY  
O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vernostný program 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 
Názov prevádzkovateľa Bárdi Auto Slovakia s.r.o. 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 

35787015 

Obec a PSČ    Šamorín 93101 

Ulica a číslo Gazdovský rad 41 

Štát    Slovenská republika 

Právna forma   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa 

(alebo osoba oprávnená konať 

v jeho mene) 

Ing Tomáš Pogány - konateľ 

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Účel spracúvania osobných 

údajov 
Poskytovanie zliav, bonusov, vernostné programy. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   
c) súhlas 

 

Okruh dotknutých osôb    c) Zákazníci 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

titul, meno, priezvisko, adresa, email, telefón, 

IV. POSKYTOVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV 

TRETIE STRANY  Právny základ 
Súd, orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  

Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony  Súd, orgány činné v trestnom konaní 

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  

VI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: 
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 

Právo na opravu osobných údajov 

Právo na vymazanie osobných údajov 



 

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

Právo na prenos svojich osobných údajov 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR  

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si 

uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči 

prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo 

elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa 

môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. 

 

 

 


