
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – OBCHODNÍ PARTNERI 

 

(v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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 ako ,,GDPR“) a ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov) (ďalej len ako ,,ZOOÚ“)) 

  

Ako súčasť našej spolupráce s obchodnými partnermi spoločnosť MO Cargo, s.r.o., so sídlom Žitná 48, 831 06 

Bratislava, IČO: 45 935 581, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

Vložka č.: 69151/B (ďalej len ako „MO Cargo, s.r.o.“ alebo ako „my“) zhromažďuje a spracúva Vaše osobné 

údaje spôsobom a v rozsahu bližšie špecifikovanom v tomto dokumente „INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ 

OSOBNÝCH ÚDAJOV – OBCHODNÍ PARTNERI“. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám predovšetkým 

informácie týkajúce sa rozsahu a účelu spracúvania Vašich osobných údajov, poučenie o Vašich právach a o 

spôsobe uplatňovania Vašich práv. Zhromažďovanie a spracúvanie Vašich osobných údajov je vykonávané v 

zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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 ako ,,GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z., zákon o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 

,,ZOOÚ").  

 

PREVÁDZKOVATEĽ 

MO Cargo, s.r.o., so sídlom Žitná 48, 831 06 Bratislava, IČO: 45 935 581, spoločnosť zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 69151/B 
 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov alebo v prípade uplatnenia Vašich 

práv nás prosím kontaktujte zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: ondrejkovic@mocargo.sk.  

ROZSAH A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Uchovávame informácie potrebné na riadenie a plnenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s 
Vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme napríklad Vaše meno, názov 
pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail. 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV   

Účelom spracúvania osobných údajov je: uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú 

zastupujete, alebo spoločnosťou, ktorá je obchodným partnerom Vami zastupovanej spoločnosti. Osobné údaje 

sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV   

V zmysle čl. 6 GDPR a ust. § 13 ZOOÚ je právnym základom spracúvania osobných údajov čl. 6, ods. 1 písm. b) 

GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa 

na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a čl. 6, ods. 1 písm. c) GDPR – 

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná. 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  



Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných 
predpisov, a účelu na ktorý boli získané, napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej 
lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom. Z právneho hľadiska sme tiež 
povinní uchovávať Vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme predchádzali a odhalili podvody, odhalili a 
preukázali boj proti praniu špinavých peňazí ako aj z dôvodu finančných auditov. 

PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV   

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť 
našich služieb, napr. právnické služby. K osobným údajom môžu mať prístup aj naši zamestnanci. V takom 
prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný 
povinnosťou mlčanlivosti. 

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY   

Ako dotknutá osoba ste povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných 

údajov ste povinný zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.  

Aké sú Vaše práva?  

1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej 
prevádzkovateľovi, alebo prostredníctvom podania žiadosti na e-mailovú adresu ondrejkovic@mocargo.sk. 

2. na opravu, alebo vymazanie osobných údajov, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov spôsobom 
podľa bodu 1.  

3. namietať proti spracúvaniu spôsobom podľa bodu 1.  
4. na prenosnosť údajov.  
5. podať sťažnosť dozornému orgánu (návrh na začatie konania podľa ust. § 100 ZOOÚ Úradu na ochranu 

osobných údajov).  
6. na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo 

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, 
ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov spôsobom podľa bodu 1.  

7. na informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 
ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a 
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu spôsobom podľa bodu 1.   

8. namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie spôsobom podľa bodu 1. 
 

 


