Zásady ochrany osobných údajov
1.

Všeobecné ustanovenia

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
„Prevádzkovateľ“), kladie dôraz na ochranu osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú
informácie, ako Prevádzkovateľ získava, uchováva a ďalej spracováva Vaše osobné údaje.
V týchto zásadách ochrany osobných údajov Vám poskytujeme informácie o tom, akým spôsobom
zhromažďujeme, spracovávame a chránime vaše osobné údaje, ako aj o Vašich právach a možnostiach ich
uplatnenia.
Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo najmä na základe všeobecne použiteľného
identifikátora, alebo iného identifikátora.
Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše
práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac
informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou MO Cargo, s.r.o..
2.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je 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.
Ak nám chcete oznámiť porušenie ochrany osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej
osoby, môžete tak urobiť prostredníctvom pošty na adresu našej spoločnosti: MO Cargo, s.r.o., Žitná 48, 831 06
Bratislava, prípadne e-mailom na adresu: ondrejkovic@mocargo.sk.
3.

Sprostredkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Bližšie údaje a kontaktné údaje
o sprostredkovateľovi sú dostupné na vyžiadanie na e-mailovej adrese: ondrejkovic@mocargo.sk
4.

Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste
zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že
Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na
ochranu údajov.
Prevádzkovateľ rešpektuje Vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v
mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a
aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám
poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v
sekcii Ochrana osobných údajov - uchádzači o zamestnanie.
Ak ste naším zamestnancom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov Vám budú poskytnuté pri
nástupe do zamestnania, prípadne počas trvania Vášho pracovného pomeru.
Ak ste súčasným alebo potenciálnym zákazníkom, dodávateľom, zástupcom obchodného partnera alebo ste s
nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o
spracovávaní vašich údajov môžete nájsť môžete nájsť v sekcii – Ochrana osobných údajov – obchodní partneri.

5.

Zdieľanie a prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. Osobné údaje, ktoré spracovávame však môžeme
zdieľať s tretími stranami, ktoré zaisťujú niektoré služby súvisiace s poskytovaním našich služieb. Tieto osoby sú
v postavení sprostredkovateľov osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať najmä nasledujúcim
spôsobom:
IT firmy. K niektorým Vašim osobným údajom môžu mať výnimočne prístup dodávatelia našich IT systémov
a súvisiacich služieb.
Audítori, daňoví poradcovia a právni zástupcovia. K niektorým Vašim osobným údajom môžu mať výnimočne
prístup externí audítori, daňoví poradcovia či právni zástupcovia, ak je to potrebné na vymáhanie alebo
zaúčtovanie pohľadávok alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov.
6.

Vaše práva ako subjektu údajov

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo požadovať informácie o spôsoboch spracovania Vašich
údajov a právo na opravu údajov, ktoré o Vás spracovávame. V určitých prípadoch máte právo požadovať
vymazanie svojich osobných údajov, ďalej potom máte právo na prístup k Vašim osobným údajom alebo na ich
prenos (napr. prenos k inému poskytovateľovi služieb). V niektorých prípadoch máte právo namietať a tiež
právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. V prípade, že ste nám predtým poskytli
súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Jednotlivé práva a spôsob ich
uplatnenia sú podrobnejšie popísané nižšie.
6.1. Spôsob uplatňovania práv
Ak uplatníte akékoľvek svoje právo podľa tejto časti alebo podľa platných právnych predpisov, informujeme Vás
o prijatom opatrení alebo o vymazaní Vašich osobných údajov alebo o obmedzení spracovania v súlade s Vašou
požiadavkou každého príjemcu, ktorému sa poskytli podľa týchto zásad ochrany osobných údajov, ak takéto
oznámenie bude možné a/alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.
V rámci vybavovania Vašich práv overujeme Vašu identitu, aby sme zaistili, že nedôjde k narušeniu integrity
Vašich osobných údajov. Aby sme zaistili čo najväčšiu ochranu Vašich osobných údajov, môžeme vyžadovať, aby
ste sa pre uplatnenie jednotlivých práv a Vašu identifikáciu dostavili osobne na našu prevádzku.
Pre vybavenie Vašej žiadosti od Vás môžeme požadovať poskytnutie niektorých identifikačných informácií,
ktoré ste nám predtým oznámili. Poskytnutie týchto údajov vždy požadujeme len v nevyhnutne nutnej miere
pre overenie, či bola príslušná požiadavka skutočne zaslaná Vami. Vašu žiadosť vybavíme do jedného mesiaca
po jej obdržaní, pričom si však vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť o dva mesiace v zložitejších prípadoch.
6.2. Vymazanie Vašich osobných údajov
Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, a to prostredníctvom uvedených
kontaktných údajov. Ak nás oslovíte s takouto žiadosťou, zmažeme bez zbytočného odkladu všetky Vaše
osobné údaje, ktoré máme, ak Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre plnenie zmluvných a zákonných
povinností či ochranu našich oprávnených záujmov. Všetky Vaše osobné údaje tiež vymažeme v prípade, že
odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, ak ste nám súhlas predtým poskytli alebo ak to bude vyžadovať
zákon.
6.3. Oprava vašich osobných údajov
Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate. Pre
uplatnenie žiadosti o opravu nás prosím kontaktuje.
Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby ste mohli udržiavať Vaše osobné údaje presné
a aktuálne. Vždy náš môžete kontaktovať s otázkou, či stále spracovávame Vaše osobné údaje.
6.4. Odvolanie súhlasu

Súhlas na spracovanie údajov, ktorý ste nám predtým poskytli, môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia
dôvodu. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania
vykonávaného na základe skôr udeleného súhlasu pred jeho odvolaním z Vašej strany.
6.5. Sprístupnenie a prenosnosť Vašich osobných údajov
Máte právo požiadať informáciu o tom, či o Vás spracovávame osobné údaje a v akom rozsahu. Rovnako máte
právo požadovať, aby sme Vám sprístupnili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ďalšie osobné údaje týkajúce
sa Vašej osoby. V prípade, že máte záujem o prístup k údajom, ktoré o Vás spracovávame, kontaktujte nás
prosím.
Ak budete požadovať prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi, môžeme niektoré Vaše osobné
údaje (najmä údaje, ktoré spracovávame na základe plnenia zmluvy a/alebo Vášho súhlasu) zaslať priamo tretej
strane (inému prevádzkovateľovi), ktorého uvediete vo svojej žiadosti, ak takáto požiadavka nebude mať
negatívny vplyv na práva a oprávnené záujmy iných osôb, a ak bude technicky uskutočniteľný.
6.6. Právo vzniesť námietky
V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (napr. z dôvodu
ochrany našich systémov a hazardných hier), máte právo z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie
kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu. Pokiaľ v takomto prípade nepreukážeme naše závažné
oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré by prevážili nad Vašimi záujmami alebo právami alebo ak
nepreukážeme, že tieto údaje sú potrebné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tak tieto
údaje nebudeme ďalej spracovávať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.
6.7. Obmedzenia spracovania
Ak nás požiadate o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, napr. v prípade, keď spochybňujete
presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, obmedzíme spracovávanie Vašich
osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracovávať iba pre určenie,
výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo
iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení
a my budeme v spracovávaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom bez zbytočného odkladu
informovať.
6.8. Sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov
Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovania osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
7.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Priebežne môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto
zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na našej internetovej stránke.
O podstatných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom internetovej stránky, a preto Vás žiadame,
aby ste sa s aktuálnym znením pravidelne oboznamovali. Táto verzia týchto zásad bola vydaná dňa 25.5.2018.

