
Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ AUTONOVO, a.s. 35 796 693 Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica SR gdpr@autonovo.sk

spoločný prevádzkovateľ Porsche Slovakia, spol.s.r.o. 32 362 788 Vajnorská 160 832 04 Bratislava SR
zodpovednaosoba@porsc

he.sk

IS P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov
Automatizované 

rozhodovanie vrátane 
profilovania

Označenie tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organizačné)

ÚČ
TO

VN
ÍC

TV
O

1.
vedenie účtovnej agendy a spracúvanie 

účtovných dokladov

spracúvanie uskutočňujeme na základe 
zákonnej povinnosti (čl.6 ods.1 písm.c) 

Nariadenia) 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zamestnanci prevádzkovateľa a osoby 
pracujúce na základe dohody; bývalí 

zamestnanci
manžel/manželka zamestnanca, 
vyživované deti zamestnancov;

zákazníci predajne motorových vozidiel a 
servisu, predajne náhradných dielov a 

Autobazáru;
zákazníci auto požičovne;

dodávatelia a odberatelia tovaru a služieb

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 10 rokov 
nasledujúcich po účtovnom roku, 

ktorému prináležia  účtovné doklady, 
resp. dokumentácia v súlade s 
príslušnou platnou legislatívou

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

daňový úrad, sociálna 
poisťovňa, zdravotné poisťovne, 

iné oprávnené subjekty;
neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané technické 
a organizačné opatrenia

2.

vedenie personálnej a mzdovej agendy a 
plnenie povinnosti zamestnávateľa 

súvisiacich s pracovným pomerom alebo 
obdobným pomerom

spracúvanie uskutočňujeme na základe 
zákonnej povinnosti (čl.6 ods.1písm. c) 

Nariadenia),
údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zamestnanci prevádzkovateľa a osoby 
pracujúce na základe dohody;bývalí 

zamestnanci;
manžel/manželka zamestnanca, 
vyživované deti zamestnancov;

bežné osobné údaje, osobitná 
kategória osobných údajov-údaje 

týkajúce sa zdravia

doba uchovávania: počas 10rokov 
nasledujúcich po roku, ku ktorému 
prináležia doklady personálnej a 

mzdovej agendy(ročné zúčtovanie 
dane, vyhlásenia k dani zo mzdy, 
evidencia PN, MD, dovoleniek, 

hlásenia o odvodoch poistného do 
zdrav.poisťovní a soc.poisťovne a 

dane zo závislej činnosti na 
daň.úrad);

počas 50rokov nasledujúcich po 
roku, ku ktorému prináležia (mzdové 
listy a výplatné listiny);ku dňu 70roku 

života zamestnanca

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

sociálna poisťovňa, zdravotné 
poisťovne, daňový úrad, iné 

oprávnené subjekty;
neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané technické 
a organizačné opatrenia

Záznam o spracovateľských činnostiach spoločnosti AUTONOVO, a.s.

Informácia pre dotknuté osoby v súlade s nariadením 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")



IS P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov
Automatizované 

rozhodovanie vrátane 
profilovania

Označenie tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organizačné)

3.
vedenie evidencie dochádzky do práce, 
kontrola odpracovaného času, evidencia 

nároku na stravné

spracúvanie uskutočňujeme na základe 
zákonnej povinnosti (čl.6 ods.1písm. c) 

Nariadenia);

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí 
zamestnanci a osoby pracujúce na základe 

dohody;
bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 3 rokov 
nasledujúcich po roku, ku ktorému 

doklady prináležia

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

Inšpektorát práce; neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

4.
plnenie povinnosti zamestnávateľa 

súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou 
zdravia pri práci

spracúvanie uskutočňujeme na splnenie 
zákonnej povinnosti (čl.6 ods.1písm. c) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zamestnanci prevádzkovateľa a osoby 
pracujúce na základe dohody; bývalí 

zamestnanci, žiaci vybraných stredných 
odborných škôl, ktorí vykonávajú u 

prevádzkovateľa odbornú prax

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 5rokov 
nasledujúcich po roku, ku ktorému 

prináležia dokumenty 

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dobe 

uplynutia lehoty

Inšpektorát práce, 
MIROMAX, s.r.o., IČO:31 609 

058 (Sprostredkovateľ)
neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané technické 
a organizačné opatrenia

5.

spracúvanie údajov uchádzačov o 
zamestnanie za účelom spracovania 

podkladov pre výberové konanie a jeho 
samotná realizácia

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia), resp. aby sa na základe žiadosti 
dotknutej osoby vykonali opatrenia pred 

uzatvorením zmluvy;

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

účastníci výberového konania bežné osobné údaje, fotografia

doba uchovávania: počas 6 
mesiacov odo dňa poskytnutia 

údajov

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dobe 
uplynutia lehoty uchovávania

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

6.
spracúvanie údajov uchádzačov o 
zamestnanie za účelom evidencie

spracúvanie uskutočňujeme na základe Vášho 
súhlasu so spracúvaním osobných údajov za 
účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o 
zamestnanie (čl.6 ods.1písm. a) Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

uchádzači o zamestnanie bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 1 roka 
odo dňa poskytnutia údajov

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dobe 

uplynutuia lehoty

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

7.
Spracúvanie údajov zamestnancov a ďalších 

dotknutých osôb za účelom poskytnutia 
príspevku na rekreáciu

spracúvanie uskutočňujeme na základe 
zákonnej povinnosti (čl.6 ods.1písm. c) 

Nariadenia); 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zamestnanci Prevádzkovateľa (pracovný 
pomer trvá nepretržite najmenej 24 

mesiacov),
manžel/manželka/osoba žijúca so 

zamestnancom v spoločnej domácnosti,
dieťa zamestnanca

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 10 rokov 
nasledujúcich po účtovnom roku, 

ktorému prináležia  účtovné doklady, 
resp. dokumentácia v súlade s 
príslušnou platnou legislatívou

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

oprávnené subjekty; neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia
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IS P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov
Automatizované 

rozhodovanie vrátane 
profilovania

Označenie tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organizačné)

8.

Spracúvanie údajov študentov za účelom 
uzavretia dohody o brigádnickej práci 

študentov a plnenia povinností 
zamestnávateľa súvisiacich s dohodou o 

brigádnickej práci študentov

spracúvanie uskutočňujeme na základe 
plenenia zmluvných povinností (čl.6 

ods.1písm.b) Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

študenti vykonávajúci brigádnickú prácu u 
Prevádzkovateľa

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 5 rokov 
nasledujúcich po roku, ku ktorému 

prináležia dokumenty 

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dobe 

uplynutia lehoty

sociálna poisťovňa, zdravotné 
poisťovne, daňový úrad, 

inšpektorát práce, iné 
oprávnené subjekty;

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

9.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

dlžníci voči Prevádzkovateľovi bežné osobné údaje

doba uchovávania: do doby 
premlčania právneho nároku

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dobe 

uplynutia lehoty

orgány činné v trestnom konaní; 
príslušné súdy; VILIS, s.r.o., 

IČO:36 640 166 
(Sprostredkovateľ)

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

10.
evidencia a vybavovanie práv uplatňovaných 
od dotknutých osôb v súvislosti s ochranou 

osobných údajov

spracúvanie uskutočňujeme na základe 
zákonnej povinnosti (čl.6 ods.1písm. c) 

Nariadenia), 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

fyzická  osoba,  ktorá  sa  ako  dotknutá  
osoba  v rámci prevádzkovateľom   

vymedzených   účelov   obráti                       
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť 

svoje práva  

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 1 roka 
odo dňa vybavenia žiadosti;

výmaz údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dobe 
uplynutia lehoty uchovávania 

Úrad na ochranu osobných 
údajov; prevádzkovatelia 

osobných údajov, ktorí nás 
poverili spracúvaním Vašich 

osobných údajov

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

11.
vedenie agendy spoločnosti, zápis a 

oznámenia zmien do Obchodného registra 
SR

spracúvanie uskutočňujeme na  základe 
zákonnej povinnosti (čl.6 ods.1písm. c) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

vedenie spoločnosti bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas trvania 
existencie spoločnosti

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dobe 
uplynutia lehoty uchovávania

obchodný register SR neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

12.

Spracúvanie  kontaktných  údajov  
zástupcov  obchodných  a  iných  partnerov  

v 
súvislosti s vykonávaním podnikateľskej 

činnosti Prevádzkovateľa

spracúvanie uskutočňujeme na účely našich 
oprávnených záujmov (čl.6 ods.1písm.f) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

dodávatelia a odberatelia tovaru a služieb
bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 5 rokov

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dobe 

uplynutia lehoty

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia
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IS P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov
Automatizované 

rozhodovanie vrátane 
profilovania

Označenie tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organizačné)

13.

spracúvanie údajov nevyhnutných k 
prešetreniu podnetov podľa zákona 

č.54/2019 Z.z. o o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

spracúvanie uskutočňujeme na základe 
zákonnej povinnosti  (čl.6 ods.1písm. c) 

Nariadenia);

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

účastníci konania bežné osobné údaje

doba uchovávania: 3 roky odo dňa 
doručenia podnetu

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dátume 

vybavenia 

oprávnené subjekty; neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

14. Prezentačno-testovacie jazdy

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia) 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci predajne motorových vozidiel a 
Autobazáru;

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 3 rokov 
nasledujúcich po roku, ku ktorému 

doklady prináležia

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

15.

zasielanie marketingových informácií 
(poskytovanie informácií súvisiacich s 

ponukou tovarov a služieb spoločnosťou 
AUTONOVO, a.s., vrátane zasielania 

informácií o zvýhodnených ponukách a 
produktoch a iných aktivitách, ako i 

zasielanie obchodných oznámení formou 
poštového/e-mailového/sms alebo 

telefonického kontaktovania na kontaktné 
údaje uvedené dotknutou osobou)

spracúvanie uskutočňujeme na účely našich 
oprávnených záujmov (čl.6 ods.1písm.f) 

Nariadenia) 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci predajne motorových vozidiel, 
servisu  a eshopu 

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 8 rokov 
odo dňa poskytnutia súhlasu

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dobe 

uplynutia lehoty

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
sprostredkovateľ prijal primerané 

technické a organizačné opatrenia

16.
zapožičanie motorového vozidla na 

marketingové účely

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia) 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci predajne motorových vozidiel a 
servisu 

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 5 rokov 
odo dňa poskytnutia pomôcok 

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

17. evidencia zakaznikov

spracúvanie uskutočňujeme na základe nášho 
oprávneného záujmu (čl.6 ods.1písm.f) 

Nariadenia) 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ 

zákazníci predajne motorových vozidiel a 
servisu a Autobazáru;

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 10 rokov

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

orgány štátnej a verejnej správy neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia



IS P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov
Automatizované 

rozhodovanie vrátane 
profilovania

Označenie tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organizačné)

18.

Organizovanie súťaží za účelom vedenia 
evidencie súťažiacich, vyhodnocovanie 

týchto súťaží vrátane vzájomnej komunikácie 
so súťažiacimi

spracúvanie uskutočňujeme na základe Vášho 
súhlasu so spracúvaním osobných údajov  (čl.6 

ods.1písm. a) Nariadenie)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

účastníci súťaží bežné osobné údaje

doba uchovávania: podľa 
podmienok konkrétnej súťaže, max. 

však po dobu 1 roka odo dňa 
prihlásenia sa účastníka do súťaže 

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

19.

zverejnenie osobných údajov výhercov 
súťaží (organizovaných Prevádzkovateľom) 

na webovom sídle Prevádzkovateľa a 
profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych 

sieťach  

spracúvanie uskutočňujeme na základe Vášho 
súhlasu so spracúvaním osobných údajov  (čl.6 

ods.1písm. a) Nariadenie)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

víťazi súťaží meno, priezvisko, fotografia

doba uchovávania: podľa 
podmienok konkrétnej súťaže, max. 

však po dobu 1 roka odo dňa 
udelenia súhlasu víťaza súťaže 

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

20.

Zverejňovanie fotografií zamestnancov 
prevádzkovateľa s cieľom budovať dobré 

meno spoločnosti AUTONOVO, a.s. na jeho 
webovom sídle, printových médiách, príp. na 

sociálnych sieťach

spracúvanie uskutočňujeme na základe Vášho 
súhlasu so spracúvaním osobných údajov  (čl.6 

ods.1písm. a) Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zamestnanci prevádzkovateľa bežné osobné údaje, fotografia

doba uchovávania: počas trvania 
pracovného pomeru, resp. zaradenia 

na relevantnú pracovnú pozíciu, 
pričom vymazanie údajov bude 

uskutočnený:
_ do 15 kalendárnych dní po uplynutí 

doby trvania pracovného pomeru 
(pozície)

_do 15 kalendárnych dní po odvolaní 
súhlasu so spracúvaním osobných 

údajov

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

21.

Propagovať svoju činnosť, informovať o 
akciách, nových produktoch a aktivitách 

Podrobnosti o spracúvaní osobných údahov 

na marketingové účely budú spracúvané a 

poskytované individuálne, s ohľadom na 

zvolenú metódu.

spracúvanie uskutočňujeme na účely našich 
oprávnených záujmov (čl.6 ods.1písm.f) 

Nariadenia) 

údaje spracúvame ako SPOLOČNÝ 
PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci - držitelia motorových vozidiel 
príslušnej značky

Identifikačné údaje zákazníka, 
kontaktné údaje (e=mail, telefón), 

informácie o značke

doba uchovávania: po dobu trvania 
vzťahu dotknutej osoby k 

AUTONOVO, a.s. (pokiaľ všeobecne 
záväzný predpis neustanoví inak) 

príp. ak dotknutá osoba podá 
námietku voči priamemu marketingu 

(napr. zasielanie informácií o 
produktoch a službách)

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

sprostredkovateľ neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

IS
 P

RO
PA

G
ÁC

IA
 P

RE
VÁ

DZ
KO

VA
TE

ĽA



IS P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov
Automatizované 

rozhodovanie vrátane 
profilovania

Označenie tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organizačné)
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22.

predaj nových motorových vozidiel, 
ojazdených motorových vozidiel a predaj 

motorových vozidiel prostredníctvom 
Autobazáru

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností alebo aby sa na základe 

žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia 
pred uzatvorením zmluvy (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci predajne motorových vozidiel a 
Autobazáru;

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 10 rokov 
nasledujúcich po účtovnom roku, 

ktorému prináležia  účtovné doklady, 
resp. dokumentácia v súlade s 
príslušnou platnou legislatívou

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

PORSCHE Slovakia, s.r.o.; 
IČO:32 362 788;ŠKODA AUTO 

Slovensko, IČO: 31 347 215;
VOLKSWAGEN Finančné 

služby Maklérska s.r.o., IČO:35 
835 583;VOLKSWAGEN 

finančné služby Slovensko 
s.r.o., IČO:31 341 438;iné 

lízingové spoločnosti, 
poisťovne, a iní príjemcovia;

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

23.
poskytovanie servisnej činnosti pre osobné a 

úžitkové motorové vozidlá

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností alebo aby sa na základe 
žiasoti dotknutej osoby vykonali opatrenia pre 

uzatvorením zmluvy (čl.6 ods.1písm. b) 
Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci servisu mororových vozidiel bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 10 rokov 
nasledujúcich od ukončenia 

servisnej zákazky 

vymazanie údajov: nasledujúci 
štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

PORSCHE Slovakia, s.r.o.; 
IČO:32 362 788;ŠKODA AUTO 

Slovensko, IČO: 31 347 215;
VOLKSWAGEN Finančné 

služby Maklérska s.r.o., IČO:35 
835 583;VOLKSWAGEN 

finančné služby Slovensko 
s.r.o., IČO:31 341 438;iné 

lízingové spoločnosti, 
poisťovne, a iní príjemcovia;

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

24.
poskytovanie služieb v oblasti poistných 

udalostí

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci servisu mororových vozidiel, 
zamestnanci prevádzkovateľa

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 10 rokov 
nasledujúcich od ukončenia poistnej 

udalosti

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

Ing. Ľubomír Syč-Kriváň, číslo 
znalca 914251

(Sprostredkovateľ)
poisťovne a iní príjemcovia;

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

25. predaj náhradných dielov a príslušenstva

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností alebo aby sa na základe 

žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia 
pred uzatvorením zmluvy (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci predajne náhradných dielov a 
príslušenstva

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 10 rokov 
nasledujúcich po účtovnom roku, 

ktorému prináležia  účtovné doklady, 
resp. dokumentácia v súlade s 
príslušnou platnou legislatívou

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

IS
 S

ER
VI

S 
VO

ZI
DI

EL



IS P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov
Automatizované 

rozhodovanie vrátane 
profilovania

Označenie tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organizačné)

26.
poskytovanie služieb v oblasti zabezpečenia 

pravidelných a opakovaných technických 
kontrol cestných vozidiel

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci servisu motorových vozidiel bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 10 rokov

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

SLOVDEKRA s.r.o., IČO: 
31324797 neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané technické 
a organizačné opatrenia

27.
evidovanie pracovných pomôcok pre 

zamestnancov servisu

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zákonných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zamestnanci servisu prevádzkovateľa bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 5 rokov 
odo dňa poskytnutia pomôcok 

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendrány štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

28.
spätný zber odpadových pneumatík za 

účelom evidencie

spracúvanie uskutočňujeme na základe 
zákonnej povinnosti (čl.6 ods.1písm. c) 

Nariadenia),

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

osoby/držitelia odpadových pneumatík, 
ktorí ich priniesli v zmysle inštrukcie 

spoločnosti AUTONOVO, a.s. zverejnenej 
na jej webovom sídle

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 5 rokov 
nasledujúcich po roku odovzdania 

pneumatík

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok o uplynutí doby 

uchovávania

orgány štátnej správy, verejnej 
moci a verejnej správy podľa 

relevantných právnych 
predpisov

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

29. skladovanie pneumatík zákazníkov

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia) 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci servisu motorových vozidiel bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas obdobia 
odo dňa výmeny pneumatík za 

letné/zimné, resp. odo dňa 
uskladnenia pneumatík zákazníka na 

zákl.jeho žiadosti

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania, resp. dňom, keď 
zákazník neprejaví záujem o danú 

službu  

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

30.
poskytovanie služieb v oblasti prenájmu 

motorových vozidiel

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia) 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci auto požičovne; bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 10 rokov 
nasledujúcich po roku poskytnutia 

služby

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia
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IS P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov
Automatizované 

rozhodovanie vrátane 
profilovania

Označenie tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organizačné)

31.
dohľadanie prenajatých vozidiel pri ich 

používaní a po ich krádeži

spracúvanie uskutočňujeme na účely našich 
oprávnených záujmov (čl.6 ods.1písm.f) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci auto požičovne;
získané GPS informácie o výskyte 

vozidla a z toho odvoditeľných 
charakteristík dotknutej osoby

doba uchovávania: počas doby 
poskytnutia služby

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

Súdy a orgány činné v trestnom 
konaní, poisťovne,  iní 

príjemcovia 
neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané technické 
a organizačné opatrenia
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32.
riadna evidencia záznamov odoslanej a 

doručenej pošty (doporučenej) a 
zabezpečenie správy registratúry

spracúvanie uskutočňujeme na základe  
zákonnej povinnosti  (čl.6 ods.1písm. c) 

Nariadenia

údaje spracúvame ako 
PREVÁDZKOVATEĽ 

dotknuté osoby v rámci účelov spracúvania 
osobných údajov, ktoré si stanovil 

prevádzkovateľ
bežné osobné údaje

lehoty na uchovávanie a výmaz sú 
uvedené v jednotlivých účeloch 
spracúvania osobných údajov

orgány štátnej a verejnej 
správy, podľa relevantných 

právnych predpisov

Ing. Tibor Kubolka, CSc. - 
TEKA, IČO:40 676 013

(Sprostredkovateľ)

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

33.

zabezpečenie uplatnenia práva zo 
zodpovednosti za chybu tovarov alebo 
služieb poskytovaných spoločnosťou 

AUTONOVO, a.s.

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia) 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákzaníci spoločnosti AUTONOVO, a.s., 
ktotí si uplatnili právo na reklamáciu na 

poskytnutý tovar/službu
bežné osobné údaje doba uchovávania: 5 rokov

vymazanie údajov: nasledujúci 
štvrťrok o uplynutí doby uchovávania

orgány štátnej a verejnej správy 
podľa relevantných právnych 

predpisov
neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané technické 
a organizačné opatrenia

34.

Spracúvanie osobných údajov s cieľom 
zabezpečiť riadne, včasné vybavenie 

podnetu, sťažnosti alebo žiadosti zákazníka 
a prispevať tak k kvalitnému manažmentu 

starostlivosti o zákazníka, ako ho stanovuje 
Obchodná a/alebo Servisná zmluva

spracúvanie uskutočňujeme na účely 
oprávneného záujmu Spoločných 

prevádzkovateľov (čl.6 ods.1písm.f) 
Nariadenia)  skvalitňovanie našich služieb

údaje spracúvame ako SPOLOČNÝ 
PREVÁDZKOVATEĽ 

zákazníci - držitelia motorových vozidiel 
príslušnej značky, zamestnanci

bežné osobné údaje (identifikačné 
údaje zákazníka, kontaktné údaje (e-
mail, telefón), informácie o predmete 

podnetu, sťažnosti, informácie o 
dotknutom zamestnancovi, voči 

ktorému predmet podnetu smeruje

doba uchovávania: 5 rokov od 
vybavenia žiadosti, pokiaľ 

všeobecne záväzný predpis 
neustanoví inak

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok o uplynutí doby 

uchovávania

audítor neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

spoloční prevádzkovatelia prijali 
primerané technické a organizačné 

opatrenia
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IS P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov
Automatizované 

rozhodovanie vrátane 
profilovania

Označenie tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organizačné)

35.

Monitorovanie priestorov (prístupné 
verejnosti) spoločnosti AUTONOVO, a.s. za 

účelom ochrany majektu a zdravia osôb 
nachádzajúcich sa v monitorovaných 

priestoroch

spracúvanie uskutočňujeme na účely našich 
oprávnených záujmov (čl.6 ods.1písm.f) 

Nariadenia)  ochrana majetku, ochrana zdravia

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ 

fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov 
spoločnosti AUTONOVO, a.s. (prístupné 

verejnosti)
bežné údaje

doba uchovávania: 5 dní 
nasledujúcich po dni vytvorenia 

záznamu

vymazanie údajov: nasledujúci deň 
po dni uplynutia lehoty

S.G.S. - SAFE GROUP 
SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 058 

327
(Sprostredkovateľ)

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní a iní príjemcovia

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

36.
Monitorovanie priestorov (neprístupné 

verejnosti) spoločnosti AUTONOVO, a.s. za 
účelom ochrany majetku a reklamáciách

spracúvanie uskutočňujeme na účely našich 
oprávnených záujmov (čl.6 ods.1písm.f) 

Nariadenia) - ochrana majetku, reklamácie

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ 

zamestnanci prevádzkovateľa bežné údaje

doba uchovávania: 5 dní 
nasledujúcich po dni vytvorenia 

záznamu

vymazanie údajov: nasledujúci deň 
po dni uplynutia lehoty

S.G.S. - SAFE GROUP 
SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 058 

327
(Sprostredkovateľ)

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní a iní príjemcovia

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

37.
Monitorovanie priestorov pri predajnom 

mieste náhradných dielov

spracúvanie uskutočňujeme na účely našich 
oprávnených záujmov (čl.6 ods.1písm.f) 

Nariadenia) skvalitňovanie našich služieb

dotknuté osoby v rámci účelov spracúvania 
osobných údajov, ktoré si stanovil 

prevádzkovateľ
bežné údaje údaje sa neuchovávajú neposkytujeme neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané technické 
a organizačné opatrenia

38.
Uchovávanie a údržba informačných 

systémov používaných Prevádzkovateľom, v 
ktorých spracúva osobné údaje

spracúvanie uskutočňujeme na účely našich 
oprávnených záujmov (čl.6 ods.1písm.f) 
Nariadenia) - ochrana majetku (údajov)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ 

dotknuté osoby v rámci účelov spracúvania 
osobných údajov, ktoré si stanovil 

prevádzkovateľ
bežné údaje

doba uchovávania: počas 50 rokov

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dobe 
uplynutia lehoty uchovávania

Michal Plintovič - ASKJA, IČO: 
34 989 315

(Sprostredkovateľ)
neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané technické 
a organizačné opatrenia

39

Zabezpečenie technickej podpory a 
komunikácie, riešenia technických 

problémov so servisným partnerom pri 
využívaní informačných systémov a IKT, 

vytváranie prístupových oprávnení, 
autorizácia servisno - obchodných zmlúv 

nezávislých dopravcov, vytváranie 
užívateľských ID pre informačné systémy.

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia) a na základe oprávneného záujmu 
Spoločných prevádzkovateľov

údaje spracúvame ako SPOLOČNÝ 
PREVÁDZKOVATEĽ

zamestnanci prevádzkovateľa a 
spoločného prevádzkovateľa

bežné údaje (identifikačné údaje 
dotknutej osoby, údaje o 

zamestnávateľovi, spoločnosti, 
technické údaje, prístupové práva a 

pod.

doba uchovávania: 5 rokov po 
zániku prístupu do informačného 

systému (pokiaľ všeobecne záväzný 
predpis neustanoví inak)

vymazanie údajov:  nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dobe 
uplynutia lehoty uchovávania

audítor

Michal Plintovič - ASKJA, IČO: 
34 989 315

(Sprostredkovateľ)

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

spoloční prevádzkovatelia prijali 
primerané technické a organizačné 

opatrenia

Sieťová bezpečnosť

spracúvanie uskutočňujeme na účely našich 
oprávnených záujmov (čl.6 ods.1písm.f) 
Nariadenia) - ochrana majetku (údajov)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ 

dotknuté osoby v rámci účelov spracúvania 
osobných údajov, ktoré si stanovil 

prevádzkovateľ
bežné údaje

doba uchovávania: počas 50 rokov

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po dobe 
uplynutia lehoty uchovávania

Michal Plintovič - ASKJA, IČO: 
34 989 315

(Sprostredkovateľ)
neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané technické 
a organizačné opatrenia
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IS P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov
Automatizované 

rozhodovanie vrátane 
profilovania

Označenie tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organizačné)
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Objednávka tovaru na e-shope 

Prevádzkovateľa

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 
zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia) 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci e-shopu bežné údaje

doba uchovávania: počas 10 rokov 
nasledujúcich po účtovnom roku, 

ktorému prináležia  účtovné doklady, 
resp. dokumentácia v súlade s 
príslušnou platnou legislatívou

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

zmluvní prepravcovia neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

41

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné 
na splnenie zákonných povinností 

vzťahujúcich sa na zamestnávateľa za 
účelom zabezpečnia zdravia a bezpečnosti 

na pracovisku

právny základ zákonnej povinnosti podľa 
článku 6 ods. 1písm. c) GDPR vydaných 
vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky (ďalej len ,,ÚVZ SR“ ) v 
kombinácii s právnym základom verejného 

záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR 

zamestnanci osobitné údaje údaje sa neuchovávajú neposkytujeme neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia

42

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné 
na splnenie zákonných povinností 

vzťahujúcich sa na AUTONOVO.a.s. pri 
výkone podnikateľskej činnosti za účelom 
zabezpečnia zdravia a bezpečnosti v jeho 

prevádzkových priestoroch 

právny základ zákonnej povinnosti podľa 
článku 6 ods. 1písm. c) GDPR vydaných 
vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky (ďalej len ,,ÚVZ SR“ ) v 
kombinácii s právnym základom verejného 

záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR 

fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov 
spoločnosti AUTONOVO, a.s. (prístupné 

verejnosti)
osobitné údaje údaje sa neuchovávajú neposkytujeme neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané technické 
a organizačné opatrenia

43
kontrola dodržiavania OTP režimu pri vstupe 

na pracovisko a iných priestorov 
zamestnávateľa

čl. 6 ods. 1 písm. c) Zákonná povinnosť 
vyplývajúca zo:

• Zákonníka práce, 
• Zákona o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

• Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky č.264/2021, ktorou sa z 
dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje 

dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na 
pracovisko zamestnávateľa;

• Rozhodnutia vlády Slovenskej republiky 
(uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 

665/2021 zo dňa 18. novembra 2021)

zamestnanci osobitné údaje
po dobu vyplývajúcu z osobitných 
predpisov najdlhšie do 30.4.2022 

regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, Úrad na ochranu 

osobných údajov SR a iné 
subjekty, ktorým poskytnutie 

OÚ vyplýva prevádzkovateľovi 
zo zákona

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia
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IS P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov
Automatizované 

rozhodovanie vrátane 
profilovania

Označenie tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organizačné)

44

Zisťovanie spokojnosti zákazníkov so 
službami spojenými s kúpou a/alebo 

servisom vozidla/vozidiel značky/značiek 
Audi, VW PKW, VW LKW, SEAT s cieľom 

zabezpečiť kvalitné poskytovanie predajných 
a/alebo servisných služieb

spracúvanie uskutočňujeme na účely 
oprávnených záujmov spoločných 

prevádzkovateľov (čl.6 ods.1písm.f) 
Nariadenia)

údaje spracúvame ako SPOLOČNÝ 
PREVÁDZKOVATEĽ 

zákazníci (držitelia motorových vozidiel 
príslušnej značky)

bežné osobné údaje (identifikačné 
údaje zákazníka, kontaktné údaje (e-

mail, telefón), informácie o 
kúpe/servise, informácie o 

spokojnosti zákazníka, jeho 
hodnotenie poskytnutej služby

doba uchovávania: po dobu trvania 
vzťahu dotknutej osoby k 

AUTONOVO, a.s. (pokiaľ všeobecne 
záväzný predpis neustanoví inak).

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

sprostredkovateľ áno
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

spoloční prevádzkovatelia prijali 
primerané technické a organizačné 

opatrenia

45

Monitorovanie kvalitatívnych štandardov 
stanovených v Obchodnej a/alebo Servisnej 
zmluve pri predaji a/alebo servise vozidiel 
značky/značiek Audi, VW PKW, VW LKW, 

SEAT, s cieľom zlepšovania kvality 
poskytovaných služieb prostredníctvom 

rôznych marketingových metód, v spolupráci 
s dotknutou osobou, napr. formou Mystery 

shopingu alebo iným vykonávaním kontrolnej 
činnosti v súlade s Obchodnou a /alebo 

Servisnou zmluvou

spracúvanie uskutočňujeme na účely 
oprávnených záujmov spoločných 

prevádzkovateľov (čl.6 ods.1písm.f) 
Nariadenia) 

V osobitných prípadoch môže byť získavaný 

súhlas dotknutej osoby.

údaje spracúvame ako SPOLOČNÝ 
PREVÁDZKOVATEĽ 

zákazníci (držitelia motorových vozidiel 
príslušnej značky)

bežné osobné údaje (identifikačné 
údaje zákazníka, kontaktné údaje (e-

mail, telefón), informácie o 
kúpe/servise, informácie o 

spokojnosti zákazníka, jeho 
hodnotenie poskytnutej služby, údaje 
o zamestnancoch, o ich pracovných 

postupoch, činnosti, spôsobe 
vykonávania práce.)

doba uchovávania: po dobu trvania 
vzťahu dotknutej osoby k 

AUTONOVO, a.s.  a/alebo do 
odvolania súhlasu (pokiaľ všeobecne 

záväzný predpis neustanoví inak)

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

sprostredkovateľ
audítor

nie
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

spoloční prevádzkovatelia prijali 
primerané technické a organizačné 

opatrenia

46

Vytváranie štatistických údajov predaja a 
servisu vozidiel. Osobné údaje sú 

spracúvané s cieľom vytvárať priestor pre 
zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a 

plánovanie efektívnych obchodných 
postupov na základe štatistických údajov.

spracúvanie uskutočňujeme na základe účelu 
zlúčiteľného s pôvodných účelom spracúvania 
spoločných prevádzkovateľov v súlade s čl. 6 

ods. 4 Nariadenia a testom zlúčiteľnosti

zamestnanci, klienti, iné osoby podieľajúce 
sa na činnosti spoločnosti

údaje týkajúce sa nákupného 
správania, značiek, eketivity predaja, 

predajných postupov a pod.

výsledkom spracúvania sú 
agregované dáta (neobsahujú 

osobné údaje), ktoré budú 
uchovávané - archivované.

neposkytujeme nie
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

spoloční prevádzkovatelia prijali 
primerané technické a organizačné 

opatrenia

47

Zabezpečenie rozvoja spoločnej obchodnej 
spolupráce prostredníctvom analýzy a 

zhodnocovanie údajov o zákazníkoch a 
vozidlách; zefektívnenie implementácie 

obchodných procesov, cieleného 
manažmentu starostlivosti o zákazníka

spracúvanie uskutočňujeme na základe účelu 
zlúčiteľného s pôvodných účelom spracúvania 
spoločných prevádzkovateľov v súlade s čl. 6 

ods. 4 Nariadenia a testom zlúčiteľnosti

zamestnanci, klienti, iné osoby podieľajúce 
sa na činnosti spoločnosti

údaje týkajúce sa nákupného 
správania, značiek, eketivity predaja, 

predajných postupov a pod.

výsledkom spracúvania sú 
agregované dáta (neobsahujú 

osobné údaje), ktoré budú 
uchovávané - archivované.

neposkytujeme nie
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

spoloční prevádzkovatelia prijali 
primerané technické a organizačné 

opatrenia

48.

Zabezpečenie integrity pri poskytovaní 
vysokej kvality služieb obchodných 

partnerov, zabezpečenia spoločných cieľov, 
obchodných praktík

spracúvanie uskutočňujeme na základe 
súhlasu so spracúvaním osobných údajov  (čl.6 

ods.1písm. a) Nariadenia)

údaje spracúvame ako SPOLOČNÝ 
PREVÁDZKOVATEĽ

uchádzači o zamestnanie na vybrané 
pracovné pozície

údaje týkajúce sa kvalifikačných a 
osobnostných predpokaldov na 

vybrané pracovné pozície

doba uchovávania: počas 6 
mesiacov odo dňa poskytnutia 

súhlasu 

vymazanie údajov: nasledujúci 
kalendárny štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

neposkytujeme nie
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

spoloční prevádzkovatelia prijali 
primerané technické a organizačné 

opatrenia
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