
PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
zákazníkov a"kontaktných osôb zákazníkov spoločnosti MB Panónska, s. r. o. 

Totožnos� a kontaktné údaje prevádzkovate�a. Prevádzkovate�om vašich osobných údajov je spolo�nos� MB Panónska, s. r. o., so sídlom Panóns-
ka cesta!3578/31, 851 04 Bratislava, SR, IČO: 52 567 869, zapísaná v!Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 139819/B, 
kontaktný e-mail: mercedes@mbpanonska.sk, telefónne číslo: +421268294111 (ďalej aj len „prevádzkovateľ“, alebo „my“).

Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby sú:

e-mail:   s.dinova@mbpanonska.sk 
telefónne číslo: +421915 115 215

                                                                                                                                                                                

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len “ GDPR”), ktoré v!článkoch 12 až 22 upravuje aj 
vaše práva ako dotknutej osoby a tými ustanoveniami Zákona NRSR č. 18/2018 Z. z. o!ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v!znení neskorších predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä §§ 78 a 79).  Tento dokument obsahuje všetky informácie, ktoré sme vám povinní poskyt-
núť o!podmienkach spracúvania vašich údajov, ako aj o!vašich právach, ktoré sú s!tým spojené.

PRE KOHO JE TENTO DOKUMENT URČENÝ ?
Tento dokument je určený pre:
1. našich zákazníkov, vrátane našich potenciálnych zákazníkov (ďalej len „zákazníci“);

2. kontaktné osoby našich zákazníkov, pričom kontaktnou osobou zákazníka sa na účely tohto dokumentu rozumie osoba oprávnená konať v mene, 
prípadne za nášho zákazníka, alebo zamestnanec nášho zákazníka, ak sú osobné údaje tejto osoby uvedené v zmluve so zákazníkom/ v návrhu takej 
zmluvy, alebo nám boli poskytnuté na základe zmluvy so zákazníkom/ na základe návrhu takej zmluvy (ďalej len „kontaktné osoby zákazníkov“).

NA AKÉ ÚČELY A"NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOV SPRACÚVAME 
VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? AKÉ SÚ NAŠE OPRÁVNENÉ ZÁUJMY? AKO DLHO UCHOVÁ-
VAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Účely spracúvania osobných údajov našich zákazníkov

Účel spracúvania Právny základ
Súvisiace  predpisy
Oprávnený záujem

Doba uchovávania

Predaj nových motorových vozidiel 
a!podvozkov motorových vozidiel,  
predaj!náhradných dielov motorových 
vozidiel

Plnenie zmluvy (so zákazníkom), vrátane 
predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 
1 písm. b) GDPR

10 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo 
k!ukončeniu (kúpnej) zmluvy a vysporiadaniu všet-
kých vecných a finančných záväzkov zo zmluvy; pri 
neúspešnom predzmluvnom rokovaní po dobu 1 roka 
od jeho ukončenia.

Predaj jazdených motorových vozidiel Plnenie zmluvy (so zákazníkom), vrátane 
predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 
1 písm. b) GDPR

5 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo k 
ukončeniu (kúpnej) zmluvy a vysporiadaniu všet-
kých vecných a finančných záväzkov zo zmluvy; pri 
neúspešnom predzmluvnom rokovaní po dobu 1 roka 
od jeho ukončenia.



Prenajímanie motorových vozidiel  Plnenie zmluvy (so zákazníkom), vrátane 
predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 
1 písm. b) GDPR

5 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo k 
ukončeniu (nájomnej) zmluvy a vysporiadaniu všet-
kých vecných a finančných záväzkov zo zmluvy; pri 
neúspešnom predzmluvnom rokovaní po dobu 1 roka 
od jeho ukončenia.

Výpožička motorových vozidiel Plnenie zmluvy (so zákazníkom), vrátane 
predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 
1 písm. b) GDPR

5 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo k 
ukončeniu zmluvy (o výpožičke) a vysporiadaniu 
všetkých vecných a finančných záväzkov zo zmluvy; 
pri neúspešnom predzmluvnom rokovaní po dobu 1 
roka od jeho ukončenia.

Vykonávanie servisných služieb; popis 
účelu: vykonávanie opráv motorových 
vozidiel, ich častí a!nadstavby a!vyko-
návanie údržby motorových vozidiel

Plnenie zmluvy (so zákazníkom), vrátane 
predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 
1 písm. b) GDPR

10 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo k 
ukončeniu zmluvy (o dielo) a vysporiadaniu všet-
kých vecných a finančných záväzkov zo zmluvy; pri 
neúspešnom predzmluvnom rokovaní po dobu 1 roka 
od jeho ukončenia.

Spracúvanie odkazov z!webu; popis 
účelu: evidencia a!vybavovanie žiadostí 
o!cenovú ponuku, predvádzaciu jazdu, 
alebo objednávok do servisu vyko-
naných prostredníctvom našej webovej 
stránky

Predzmluvné vzťahy podľa článku 6 ods. 1 
písm. b) GDPR

Dokumentácia súvisiaca s!evidenciou a!vybavovaním 
žiadostí o cenovú ponuku na nové motorové vozidlo 
a!náhradné diely  a objednávok do servisu 10 rokov 
nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo k ukončeniu 
zmluvy (kúpnej zmluvy/ zmluvy o dielo) a vyspori-
adaniu všetkých vecných a finančných záväzkov zo 
zmluvy; dokumentácia súvisiaca s!evidenciou a!vy-
bavovaním žiadostí o!predvádzaciu jazdu a!cenovú 
ponuku na jazdené motorové vozidlo 5 rokov 
nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo k ukončeniu 
zmluvy (zmluvy o!výpožičke/kúpnej zmluvy) a vyspo-
riadaniu všetkých vecných a finančných záväzkov zo 
zmluvy; pri neúspešnom predzmluvnom rokovaní po 
dobu 1 roka od jeho ukončenia.

Zákaznícky servis; popis účelu: evidencia 
a!vybavovanie sťažností, žiadostí, pod-
netov a otázok zákazníkov doručených 
prostredníctvom rôznych kanálov 
(telefonicky, emailom, cez kontaktný 
formulár alebo live chat na webe)

Náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 
1 písm. f) GDPR 

Oprávnený záujem spočíva v!uspokojení 
zákazníckych požiadaviek a vybavovaní 
a!urovnávaní sťažností zákazníkov a!tým 
v!postupnom zvyšovaní kvality služieb a 
spokojnosti zákazníkov.

1 rok od vybavenia sťažnosti, žiadosti, podnetu, či 
otázky zákazníka.

Predaj produktov cez e-shop Plnenie zmluvy uzatvorenej so zákazníkom 
cez internet (zmluva uzavretá na diaľku), 
vrátane predzmluvných vzťahov podľa 
článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

5 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo k 
ukončeniu (kúpnej) zmluvy a vysporiadaniu všet-
kých vecných a finančných záväzkov zo zmluvy; pri 
neúspešnom predzmluvnom rokovaní po dobu 1 roka 
od jeho ukončenia.

Obstarávanie predaja jazdených motor-
ových vozidiel; popis účelu: uzatvára-
nie a!plnenie komisionárskych zmlúv, 
ktorých premetom je náš odplatný 
záväzok zariadiť vo vlastnom mene pre 
komitenta na jeho účet predaj motor-
ového vozidla

Plnenie zmluvy (so zákazníkom), vrátane 
predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 
1 písm. b) GDPR

5 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo k 
ukončeniu (komisionárskej) zmluvy a vysporiadaniu 
všetkých vecných a finančných záväzkov zo zmluvy; 
pri neúspešnom predzmluvnom rokovaní po dobu 1 
roka od jeho ukončenia.



Prihlasovanie, prepis a odhlasovanie 
vozidiel do a!z evidencie vozidiel na Do-
pravnom inšpektoráte PZ SR na základe 
splnomocnenia od zákazníka

Plnenie zmluvy (so zákazníkom), vrátane 
predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 
1 písm. b) GDPR

5 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom bolo vyko-
nané prihlásenie, prepis, či odhlásenie vozidla.

Prijímanie a vybavovanie reklamácií; 
popis účelu: plnenie povinností prevádz-
kovateľa súvisiacich s!uplatňovaním 
práv zo záruky

Plnenie zmluvy (so zákazníkom) podľa 
článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie 
zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 
písm. c) GDPR (súvisiace právne predpisy: 
Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, 
Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o 
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 
alebo poskytovaní služieb na základe 
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov 
predávajúceho)

Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácií tovaru a 
služieb sa uchovávajú po dobu 5 rokov od vybavenia 
reklamácie.

Uskutočňovanie zvolávacích akcií Plnenie zmluvy (so zákazníkom) podľa 
článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie 
zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 
1 písm. c) GDPR (súvisiace právne pred-
pisy: Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej 
premávke)

10 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom bola 
ukončená zvolávacia akcia.

Poskytovanie doplnkových služieb záka-
zníkom; popis účelu: odťah vozidla a/
alebo!preprava osôb na základe požia-
davky zákazníka

Plnenie zmluvy (so zákazníkom), vrátane 
predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 
1 písm. b) GDPR

5 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo k!vy-
baveniu požiadavky zákazníka.

Účtovné a daňové účely Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 
6 ods. 1 písm. c) GDPR (súvisiace právne 
predpisy: Zákon o účtovníctve, Zákon o 
štatutárnom audite, Zákon o dani z prí-
jmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, 
Daňový poriadok a ďalšie zákony v oblasti 
účtovníctva a správy daní).

Účtovnú dokumentáciu uchovávame 10 rokov v 
súlade s § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
a § 76 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty.

Vnútorné administratívne účely; 
popis účelu: preukazovanie účelne 
vynaložených nákladov pri riešení 
záručných nárokov (koncových) zákaz-
níkov importérovi/ dodávateľovi vozidiel 
značky Mercedes-Benz - spoločnosti 
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

Náš oprávnený záujem podľa článku 6 
ods. 1 písm. f) GDPR na náhrade nákladov 
vynaložených v!súvislosti s!riešením 
záručných nárokov (koncových) zákazníkov

Účtovná dokumentácia je uchovávaná 10 rokov v 
súlade s § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
a § 76 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty.

Informovanie zákazníkov o!potrebe 
vykonania servisnej prehliadky na vozi-
dle

Náš oprávnený záujem podľa článku 6 
ods. 1 písm. f) GDPR, spočívajúci v!udržaní 
zákazníka a!presadenia sa na trhu v 
konkurenčnom prostredí .

10 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo 
k!ukončeniu zmluvy (o dielo) a vysporiadaniu všet-
kých vecných a finančných záväzkov zo zmluvy.

Kontaktovanie zákazníkov za účelom 
ponuky nového motorového vozidla na 
základe informácie o!plánovanej výmene 
vozidla

Náš oprávnený záujem podľa článku 6 
ods. 1 písm. f) GDPR, spočívajúci v!udržaní 
zákazníka a!presadenia sa na trhu v 
konkurenčnom prostredí .

10 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo 
k!ukončeniu (kúpnej) zmluvy a vysporiadaniu všet-
kých vecných a finančných záväzkov zo zmluvy.



Marketingové účely, konkrétne:

zasielanie newsletteru; popis účelu: 
zasielanie informácií o"našich tova-
roch a"službách, špeciálnych cenách 
tovarov a služieb/ zľavách a"novinkách 
zákazníkom emailom a/alebo poštou;

zasielanie pozvánok na podujatia; po-
pis ú�elu: zasielanie emailom a/alebo 
poštou pozvánok na podujatia zákazní-
kom, na ktorých budeme prezentova� 
svoju spolo�nos�, tovar, �i svoje služby;

vykonávanie prieskumu spokojnosti; 
popis ú�elu: kontaktovanie zákazníka 
e-mailom a/alebo telefonicky v súvis-
losti s vykonávaním  prieskumu 
spokojnosti so zakúpeným tovarom a 
využívanými službami.

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) 
GDPR (súhlas je udeľovaný samostatne 
pre každý konkrétny účel)

5 rokov od udelenia súhlasu, alebo do odvolania súhla-
su, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Účely spracúvania osobných údajov kontaktných osôb našich zákazníkov

Účel spracúvania Právny základ
Súvisiace  predpisy
Oprávnený záujem

Doba uchovávania

Obchodná komunikácia; popis ú�elu: 
spracúvanie bežných osobných údajov osôb 
oprávnených kona� v mene, prípadne za našich 
zákazníkov, ako aj bežných osobných údajov 
zamestnancov našich zákazníkov, ktoré sú 
uvedené v zmluvách so zákazníkmi, respektíve 
v návrhoch takých zmlúv, alebo sú nám posky-
tnuté na základe zmlúv so zákazníkmi, respek-
tíve na základe návrhov takých zmlúv;

Bežnými osobnými údajmi sú -  identifikačné a 
kontaktné údaje a podpis zamestnanca zákazníka, 
identifikačné a kontaktné údaje a podpis dotknutej 
osoby konajúcej v mene alebo za zákazníka a iden-
tifikácia subjektu, v mene alebo za ktorého táto 
dotknutá osoba koná;

Náš oprávnený záujem podľa 
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR 
spo�ívajúci v zabezpe�ení plat-
ného uzatvorenia zmluvy, tzn. 
uzatvorenia zmluvy s osobami 
oprávnenými kona� v mene, ale-
bo za zákazníka a jej riadnom a 
efektívnom plnení.

Bežné osobné údaje kontaktných osôb 
zákazníkov, spracúvané v súvislosti!s 1) pre-
dajom nových motorových vozidiel a preda-
jom!náhradných dielov motorových vozidiel, 
alebo v súvislosti s 2) vykonávaním servisných 
služieb 10 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom 
došlo k!ukončeniu  zmluvy so zákazníkom a 
vysporiadaniu všetkých vecných a finančných 
záväzkov z takej zmluvy; v!ostatných prípadoch 
5 rokov nasledujúcich po roku, v!ktorom došlo k 
ukončeniu zmluvy so zákazníkom a vysporiadaniu 
všetkých vecných a finančných záväzkov z takej 
zmluvy; pri neúspešnom predzmluvnom rokovaní 
po dobu 1 roka od jeho ukončenia.

Účely spracúvania osobných údajov našich zákazníkov a kontaktných osôb našich zákazníkov



Účel spracúvania Právny základ
Súvisiace  predpisy
Oprávnený záujem

Doba uchovávania

Plnenie povinností prevádzkovateľa na úseku 
ochrany pred legalizáciou príjmov z!trestnej činnosti 
a!financovania terorizmu

Plnenie zákonnej povinnosti podľa 
článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR 
(súvisiace právne predpisy: Zákon o 
ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti)

Po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu 
s!klientom spracúvame údaje a písomné dokla-
dy získané podľa § 10, § 11, § 12 a 14 Zákona o 
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti; po dobu 5 rokov od vykonania obchodu 
uchovávame všetky údaje a písomné doklady 
o ňom. Údaje a písomné doklady podľa pred-
chádzajúcej vety sme povinní uchovávať aj dlhšie 
ako päť rokov, ak o to písomne požiada finančná 
spravodajská jednotka; finančná spravodajská 
jednotka v žiadosti uvedie lehotu, ktorá nesmie 
presiahnuť ďalších päť rokov, a rozsah uchováva-
nia údajov a písomných dokladov.

Plnenie povinností prevádzkovateľa na úseku bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci a na úseku 
ochrany pred požiarmi; popis účelu: vykonanie 
školenia/ oboznámenia osôb s!predpismi bezpečno-
sti a!ochrany zdravia pri práci a!ochrany pred poži-
armi pri vstupe do niektorých našich vyhradených 
priestorov a s!povinnosťami, ktoré pre nich z!toho 
vyplývajú.

Plnenie zákonnej povinnosti podľa 
článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (súvi-
siace právne predpisy: Zákon o bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
Zákon o!ochrane pred požiarmi)

Podľa § 6 odsek 1, písm. n) Zákona o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci je prevádzkovateľ 
povinný viesť a uchovávať predpísanú doku-
mentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bez-
pečnosťou a ochranou zdravia pri práci päť rokov 
odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný 
záznam, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu 
s!OPP uchováva prevádzkovateľ 5 rokov odo 
dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam.

Zabezpečenie IT bezpečnosti; popis účelu:                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
a) zaznamenávanie a riadenie prístupov do elek-
tronických systémov, aplikácií a webových stránok 
(logovanie); 
                                                                                                       
b) zadržiavanie prevádzkových údajov, resp. 
metadát z elektronickej komunikácie (napr. IP 
adresy, MAC adresy, typ a verzia internetového 
prehliadača, typ a verzia operačného systému) za 
účelom prijatých bezpečnostných opatrení prijatých 
proti neautorizovaným pokusom o prístup (log in) do 
informačných systémov; 
                                                                                                                                                      
c) analýza „big data“ a notifikácie o podozrivom 
správaní používateľa zverených aktív v dôsledku im-
plementácie DLP (Data Loss Prevention) systémov; 
 
d) vyhotovovanie a uchovávanie osobitnej zálohy 
dát v správe osobitne definovaných používateľov IT 
systémov; 
 
e) získavanie údajov za účelom verifikácie ľud-
ského konania pri prevencii pred útokmi tzv. 
botov (napr. tzv. captcha kódy) pokúšajúcich 
sa prelomiť prijaté bezpečnostné opatrenia;                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
f) uchovávanie a využívanie identifikačných údajov 
o používateľoch služieb a systémov, ktorým bol 
uložený zákaz (tzv. ban) v dôsledku porušovania 
politiky ochrany súkromia a/alebo bezpečnostnej 
politiky;

Plnenie zákonnej povinnosti podľa 
článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (súvisi-
ace právne predpisy: najmä v súvis-
losti s povinnosťami podľa článku 32 
a nasl. GDPR)

6 rokov 



Kamerový systém; popis ú�elu:

Naše obchodné a servisné priestory monitoru-
jeme za ú�elom:

• ochrany údajov (vrátane osobných údajov, 
ktoré spracúvame ako prevádzkovateľ, a/alebo 
sprostredkovateľ) a!zaistenia dôkazu v!prípade 
porušenia bezpečnosti údajov;

• ochrany nášho majetku a majetku iných osôb 
(napríklad motorových vozidiel našich zákaz-
níkov prevzatých na opravu, odložených vecí 
zamestnancov a!pod.) proti škode (napríklad 
v!dôsledku škodovej udalosti na vozidle, 
v!dôsledku krádeže, v!dôsledku spáchania iného 
trestného činu, alebo priestupku a!pod.) a zaiste-
nia dôkazu v!prípade vzniku takej škody.

Náš oprávnený záujem podľa 
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, spo�í-
vajúci v  bezpe�nosti dát (vrátane 
osobných údajov, ktoré spracú-
vame ako prevádzkovate�, a/
alebo sprostredkovate�) a ochrane 
majetku (nášho majetku a maj-
etku iných osôb, ako je uvedené 
v�avo).

28 dní  od vyhotovenia záznamu

Monitorovanie prenajatých a zapožičaných vozi-
diel prostredníctvom GPS lokalizácie; popis účelu: 
ochrana nášho majetku proti škode (napríklad 
v!dôsledku krádeže vozidla, v!dôsledku užívania 
vozidla v!rozpore so zmluvou o!výpožičke/ nájom-
nou zmluvou a/ alebo zákonom, a!pod.) a zaistenia 
dôkazu v!prípade vzniku takej škody.

Náš oprávnený záujem podľa 
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, spo�í-
vajúci v ochrane nášho majetku.

5 rokov

Dokumentácia GDPR; popis ú�elu:         

• vedenie internej agendy spojenej s preukazo-
vaním splnenia povinností na úseku ochrany 
osobných údajov;                                                                                                                                         

• agenda práv dotknutých osôb; ide o spracúvanie 
osobných údajov na účely vybavovania práv 
dotknutých osôb uplatnených podľa článkov 15 
až 21 GDPR, najmä: prijatia a posúdenia žiadosti 
o výkon práva; identifikácie žiadajúcej osoby o 
výkon práva; vykonávania nevyhnutne potreb-
ných spracovateľských operácii s osobnými 
údajmi pre výkon práva dotknutej osoby.

Plnenie zákonnej povinnosti podľa 
článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (súvi-
siace právne predpisy: GDPR).

• zdokumentovanie bezpečnostného incidentu, 
vrátane prípadných  príslušných oznámení 
(Úradu na ochranu osobných údajov, dot-
knutým osobám) uchovávame 5 rokov, 
dokumentáciu preukazujúcu informovanie 
dotknutej osoby podľa článku 13 a!14 GDPR 
5 rokov, súhlas so spracúvaním osobných 
údajov uchováva prevádzkovateľ 5 rokov 
od jeho odvolania, alebo uplynutia doby, na 
ktorú bol udelený, odvolanie súhlasu ucho-
váva prevádzkovateľ 5 rokov od doručenia 
odvolania;

• 5 rokov od vybavenia žiadosti dotknutej 
osoby.

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie 
našich právnych nárokov (právna agenda)

Náš oprávnený záujem podľa 
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

Oprávnený záujem spo�íva 
v preukazovaní, uplat�ovaní a 
obhajovaní, t. j. úspešnej ochrane 
a obrane našich právnych náro
kov.                                  

5 rokov od vecného a finančného vysporiadania 
sporu (pri mimosúdnom vysporiadaní) a pri súd-
nom vymáhaní nároku 10 rokov od právoplat-
ného skončenia súdneho konania, alebo 1 rok od 
ukončenia exekúcie.

Správa registratúry  Právny základ, ktorý umožňoval 
získavanie osobných údajov na 
pôvodné účely v zmysle režimu 
článku 89 GDPR; plnenie zákonnej 
povinnosti podľa článku 6 ods. 1 
písm. c) GDPR (súvisiace právne 
predpisy:!Zákon o archívoch a reg-
istratúrach)

V súlade s lehotami uvedenými v tomto stĺpci 
záznamu; evidencie spojené so správou regis-
tratúry sa uchovávajú 10 rokov odo dňa, keď bol v 
nich vykonaný posledný záznam. 



KOMU SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v!nevyhnutnej miere a!vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov nasledovným subjektom: 

• našim zamestnancom (ak je to nevyhnutné na plnenie ich pracovných úloh);    

• importérovi motorových vozidiel značky Mercedes-Benz – spoločnosti Mercedes-Benz  Slovakia s. r. o. (vnútorné administratívne účely);

• našim účtovným a!daňovým poradcom (spracovanie účtovníctva a!daňové poradenstvo);

• audítorovi (výkon štatutárneho auditu);

• nášmu dodávateľovi služby technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby (plnenie povinností prevádzkovateľa na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a na úseku ochrany pred požiarmi);

• reklamným a!eventovým agentúram a!telefonickým spoločnostiam, ktoré pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujú výlučne podľa našich 
pokynov (marketingové účely špecifikované vyššie);

• našim poskytovateľom IT služieb a softvérového vybavenia; 

• nášmu poskytovateľovi webhostingu pre našu webovú stránku https://mercedesbratislava.sk/

• poštovým doručovateľom a kuriérskym službám;

• spoločnosti, ktorá pre nás zabezpečuje prihlasovanie, prepis a odhlasovanie vozidiel do a!z evidencie vozidiel na Dopravnom inšpektoráte PZ SR;

• poskytovateľom služieb, ktorí pre nás na výzvu a podľa objednávky a pokynov vykonávajú odťahovú službu a!prepravu osôb (doplnkové služby pre 
zákazníkov);

• zmluvným stranám (v prípade dotknutých osôb - zamestnancov našich zákazníkov a fyzických osôb konajúcich za a/alebo v mene našich zákazníkov);

• advokátskej kancelárií, exekútorom, súdom;

• kontrolným orgánom pri výkone ich činnosti v!súlade s!osobitnými právnymi predpismi (napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu 
osobných údajov a!pod.);

• iným orgánom verejnej moci, ak tak ustanoví osobitný predpis;

vrátane zamestnancov týchto osôb.

DO KTORÝCH KRAJÍN PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a!Lichtenštajnsko).

AKO O"VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE? STE POVINNÝ (Á) NÁM VAŠE OSOBNÉ 
ÚDAJE POSKYTNÚŤ?
V prípade, že ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje získavame priamo od vás, pričom ich poskytnutie je zvä�ša zmluvnou požiadavkou, 
vyplývajúcou napríklad z!kúpnej zmluvy, zmluvy o!dielo, zmluvy o!výpožičke, nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy/dohody uzatvorenej medzi nami a vami 
ako zákazníkom (v tomto prípade je poskytnutie vašou zmluvnou povinnosťou), prípadne požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie takej zmluvy (v 
tomto prípade je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné). Bez poskytnutia vašich údajov, ak pôjde o!zmluvnú požiadavku, prípadne požiadavku, 
ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, nemôžeme s!vami vstúpiť do zmluvného vzťahu, resp. plniť si svoje povinnosti z neho vyplývajúce.

V!niektorých prípadoch môže byť poskytnutie vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou, vyplývajúcou z!osobitného právneho predpisu (napríklad 
zo Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Bez poskytnutia vašich údajov vyžadovaných príslušnými zákonmi nebudeme môcť 
plniť svoje zákonné povinnosti, čo môže mať negatívny dopad ako na nás, tak i na vás.

V prípade, že ste zamestnancom nášho zákazníka, alebo fyzickou osobou konajúcou za a/alebo v mene nášho zákazníka, vaše osobné údaje 
získavame od vášho zamestnávate�a alebo od subjektu, v mene alebo za ktorý konáte, priamo od vás, alebo z verejne prístupných zdrojov – 
Obchodného registra SR a Živnostenského registra SR.  Ak získavame osobné údaje priamo od vás, nie ste povinný (á) nám tieto poskytnúť, avšak 
v!prípade ich neposkytnutia môže dôjsť k!sťaženiu alebo k zmareniu príslušných predzmluvných rokovaní o!návrhu zmluvy/ zmluve, ktorá má byť uzat-
vorená medzi nami a!subjektom, v!mene alebo za ktorý konáte, alebo k!zmareniu/sťaženiu jej efektívneho plnenia.

V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávnený záujem (účely spracúvania a!naše oprávnené záujmy sú po-
drobne špecifikované v!tomto dokumente, v!časti „Na aké účely a!na základe akých právnych základov spracúvame vaše osobné údaje? Aké sú naše 
oprávnené záujmy?“ ) je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovo�né. Ak spracúvame vaše osobné údaje na tomto právnom základe máte 
právo proti takému spracúvaniu namieta� (viď časť „Aké práva máte ako dotknutá osoba“).

V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na právnom základe súhlas (vyššie špecifikované marketingové účely – I. zasielanie newslette-
ru; II. zasielanie pozvánok na podujatia; III. vykonávanie prieskumu spokojnosti), je poskytnutie vašich osobných údajov / udelenie súhlasu s ich 
spracúvaním vždy dobrovo�né; nie ste povinný (á) poskytnúť nám vaše osobné údaje a!súhlas s!ich spracúvaním. Udelený súhlas so spracúvaním 
svojich osobných údajov môžete kedyko�vek odvola�, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený (viď časť „Aké práva máte ako dotknutá oso-
ba“). Odmietnutie poskytnutia údajov/ súhlasu a/alebo odvolanie súhlasu nebude mať na vás žiadne nepriaznivé následky.



AKÉ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VYKONÁVAME ?
K automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu (podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR) nedochádza.

AKÉ PRÁVA MÁTE AKO DOTKNUTÁ OSOBA
V!súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

• právo namieta� pod�a �lánku 21 GDPR 
Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré 
je vykonávané na!základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na ú�ely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádz-
kovate� alebo tretia strana), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na!uvedenom ustanovení. V!prípade vašej námietky nesmieme 
ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné (závažné) oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi 
záujmami, právami a!slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
 
Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na ú�ely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, 
ktoré sa vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v!rozsahu, v!akom súvisí s!takýmto priamym marketingom. V!prípade vašej 
námietky voči spracúvaniu na účely priameho marketingu nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje.

• právo odvola� súhlas 
V!prípade, že spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu (na vyššie špecifikované marketingové účely – I. zasielanie newsletteru 
a/ alebo II. zasielanie pozvánok na podujatia /alebo III. vykonávanie prieskumu spokojnosti), tento môžete kedykoľvek odvolať - a to na všetky 
vyznačené účely, alebo aj jednotlivo - len na niektorý (é) z!nich - zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu zodpovednej osoby prevádz-
kovateľa s.dinova@mbpanonska.sk, alebo zaslaním písomného odvolania na adresu sídla prevádzkovateľa: MB Panónska, s. r. o., Panónska ces-
ta!3578/31, 851 04 Bratislava, Slovenská republika;  súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete jednotlivo odvolať aj kliknutím na možnosť 
(I) „zrušiť zasielanie newsletterov“ – ktorú nájdete na konci doručeného e-mailu obsahujúceho newsletter, (II) „zrušiť zasielanie pozvánok“ – 
ktorú nájdete na konci doručeného e-mailu obsahujúceho pozvánku, prípadne (III) „nechcem byť viac kontaktovaný za účelom prieskumu spoko-
jnosti“– ktorú nájdete na konci  doručeného emailu za účelom prieskumu spokojnosti. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia a nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

• právo na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR; 
• právo na opravu nesprávnych a/alebo doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR; 
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného 

porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s!GDPR; dozorným orgánom v!Slovenskej republike je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, webové 
stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/;  
 
Vzor návrhu na začatie konania o!ochrane osobných údajov nájdete na stránke úradu: www.dataprotection.gov.sk!→ Tlačivá a vzory → Vzor návrhu na 
začatie konania o!ochrane osobných údajov 
 
Návrh na začatie konania o"ochrane osobných údajov možno podať:

 » písomne v listinnej podobe,

 » písomne v elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci; elektronické podanie bez 
autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (t. j. bežný email bez zaručeného elektronického podpisu) treba 
do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe,

 » osobne na úrade ústnou formou do zápisnice

• právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch podľa čl. 18 GDPR; 
• právo na vymazanie a"zabudnutie za podmienok podľa čl. 17 GDPR;
• právo na prenosnosť údajov za podmienok podľa čl. 20 GDPR (len ohľadne osobných údajov, ktoré ste nám poskytli priamo vy v!elektron-

ickej podobe a!spracúvanie sa zakladá na súhlase, alebo na zmluve).

ZMENY PODMIENOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov 
poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v! akomkoľvek 
rozsahu. V! prípade zmeny podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na našej webovej stránke 
alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu:!1.1.2020


