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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Pre potreby týchto zásad sa rozumie 

Prevádzkovateľ: MRC-Union, s.r.o., so sídlom Horská 1311/2, Partizánske 958 06,IČO: 35 

926 171, zapísaný Obchodný register Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka číslo 

19471/R 

Kontakt pre potreby zásad ochrany osobných údajov: z.cicakova@gmail.com 

Pre prevádzkareň: Kovošrot Rybany, 956 36 Rybany 2 

- Osobnými údajmi sú: 

-   pre nakladanie s odpadmi sú najmä: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, 

dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, emailová adresa, telefónne číslo, EČV, 

 - pri FO podnikateľovi tiež: obchodné meno s miestom podnikania a IČO 

- pre monitorovanie priestorov kamerovým systémom - audiovizuálne záznamy  

vyhotovené kamerovým systémom v priestoroch spoločnosti Prevádzkovateľa a jej 

bezprostrednom okolí 

2.  Prevádzkovateľ je autorizovaným spracovateľom starých vozidel a je oprávený 

nakladať s odpadmi vrátane nakladania s nebezpečným odpadom. Ako správca Osobných 

údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu 

práv účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných 

údajov.  

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi 

právnymi predpismi: 

- zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- nariadenie 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, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 

„Nariadenie“) 

4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá: 

a) odovzdá u prevádzkovateľa staré vozidlo za účelom trvalého vyradenia z evidencie 

motorových vozidiel alebo iné odpady za účelom ďalšieho nakladania s odpadom 

b) vstupuje do monitorovaných priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom 

5. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá nakladá s odpadmi vrátane nebezpečných 

odpadov a  zároveň je autorizovaným spracovateľom starých vozidiel, kde poskytuje službu 
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odvozu nepojazdných starých vozidiel, odpadov a vystavovania príslušných dokladov 

potrebných k zákonnému trvalému vyradeniu vozidla z evidencie. Pri tejto činnosti 

monitoruje časť priestorov vo vlastníctve prevádzkovateľa kamerovým systémom. 

Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú  konatelia a externí 

spolupracovníci prevádzkovateľa (napr. obchodný zástupca). 

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely: 

a/ dodržanie právneho záväzku (poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, 

článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia) najmä účtovného, daňového a archivačného účelu, 

poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom a pod. 

- daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy. Za účelom plnenia 

zákonnej povinnosi archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. 

o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov budú Osobné údaje ďalej 

spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom 

došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom. 

b/ monitorovanie kamerovým systémom (oprávnený záujem Prevádzkovateľa, článok 6 

ods.1 písm. f) nariadenia): priestory a bezprostredné okolie Prevádzkovateľa je 

monitorované kamerovým systémom a tieto kamerové záznamy spracováva spoločnosť 

Prevádzkovateľa. Doba uchovania záznamov sa stanovuje na 14 dní. Kamerové záznamy 

sú zhotovované z bezpečnostnýh dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku 

Prevádzkovateľa. 

c/ prevzatie odpadu (poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, článok 6 

ods.1 písm. c) nariadenia) - doklady a potvrdenie o  nakladaní s odpadom bude uchovaný 5 

rokov od dátumu prevzatia: za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie dokladov a 

potvrdení na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 

budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho 

po roku, v ktorom došlo k prevzatiu/ zberu odpadu Prevádzkovateľom od Účastníka. 

d/ prevzatie dokladov od vozidla ( poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, 

článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia) osvedčenia o evidencii motorového vozidla a 

technického preukazu v neautomatizovanej forme uchovaný do 1 roku od dátumu 

prevzatia a následne postúpený najbližšiemu orgánu policajného zboru: za účelom plnenia 

zákonnej povinnosti archivácie dokladov a potvrdení na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované 

po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k  prevzatiu/ zberu 

odpadu Prevádzkovateľom od Účastníka. 

2. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov. 

 

3. Osobné údaje sa do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neprenášajú. 
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III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní 

1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu 

s Prevádzkovateľom a/ alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto 

súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby Prevádzkovateľom t.j. prevzatia/ 

zberu odpadu alebo starého motorového vozidla na jeho ekologickú likvidáciu. 

2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo 

anonymizuje. 

3.  Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za 

správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. 

Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.  

4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu. 

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za 

nasledujúcimi účelmi: 

- na spracovanie účtovníctva 

- vystavenie zákonného potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie ( najmä: ZAP 

SR, OZV ….., Koordinačné centrum pre staré vozidlá, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo 

životného prostredia SR) 

6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním 

1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov: 

a/ požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom 

b/ na opravu poskytnutých Osobných údajov 

c/ na vymazanie poskytnutých Osobných údajov 

d/ na obmedzenie spracovania Osobných údajov 

e/ podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov 

f/ právo na prenos osobných údajov na iného správcu 

g/ právo namietať proti spracovaniu osobných údajov 

h/ právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať 

2.  Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť na základe žiadosti 

doručenej na adresu z.cicakova@gmail.com 
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3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely 

uvedené v čl. II ods. 1 písm. a),c) a d) 

4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho 

Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo 

v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom 

na účel ich spracovania, môže: 

a/ požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu z.cicakova@gmail.com 

b/ namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu 

z.cicakova@gmail.com , aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu 

(napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). 

Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie 

Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných 

údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojim 

podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo. 

5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 

dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom. 

6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva článku IV., bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom 

dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. 

Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný 

overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa. 

7. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV ods. 1 má Prevádzkovateľ právo žiadať 

preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k Osobným údajom tak musí byť zaslaná 

z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej 

adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na 

overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania 

verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV ods.1 prijatá. 

8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti 

o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za 

administratívne náklady s tým spojené. 

V. Záverečné ustanovenie 

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym 

poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. 

K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi 

Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy. 

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov 

(https://dataprotection.gov.sk/uoou/) 

3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom ………. 
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