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INFORMAČNÉ MEMORANDUM
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie
informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia 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.
V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké
účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj
informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich
osobných údajov.
Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto
dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené
formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach a dostupného
v priestoroch Autoškoly Šváby.
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Informácia o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom je fyzická osoba - podnikateľ: Ing. Ján Macko AUTOŠKOLA ŠVÁBY
a školiace stredisko KKV, so sídlom Orechová 13385/1, 080 01 Prešov, IČO: 41 996 020,
IČ DPH: 107 474 0172 (ďalej len „AŠ Šváby“).
Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní
osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov
a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia,
ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich klientov.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím,
kontaktujte nás emailom na info@autoskolasvaby.sk alebo písomne na adrese spoločnosti.
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Základné pojmy

GDPR

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.

Dotknutá osoba

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno,
identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky,
ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú,
kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Klient

Osoba, s ktorou má AŠ Šváby v rámci výkonu autoškolských činností uzatvorený
vzťah, pričom vzťahom sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov
medzi klientom a AŠ Šváby. Klientom je tiež osoba, s ktorou AŠ Šváby rokovala
o uskutočnení obchodu – získanie vodičského oprávnenia, aj keď sa tento obchod
neuskutočnil.

Spracúvanie

Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov,
napríklad získavanie,
zaznamenávanie,
usporadúvanie,
štruktúrovanie,
uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie,
poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez
ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými
prostriedkami.

Informačný
systém

Usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných AŠ Šváby na účel:
poskytovanie služieb a iných služieb spojených s výcvikom v autoškole,
identifikácia klientov autoškoly – aplikácia JISCD (Jednotný informačný systém
v cestnej doprave).
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Prevádzkovateľ

Každý, kto spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Na účely tohto dokumentu.
Prevádzkovateľom myslí AŠ Šváby.

Sprostredkovateľ Každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia
v súlade s článkom 28 GDPR.
Profilovanie
Akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho
v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo
charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie
znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci,
majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami,
spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,

3

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na
identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom
na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
AŠ Šváby spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu
spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich
spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť.
V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi,
ako napríklad v prípade spracúvania na účely poskytovania služieb spojených s výcvikom v autoškole,
alebo v školiacom stredisku, a s tým súvisiacich služieb, identifikácie klientov autoškoly, je poskytnutie
príslušných údajov z vašej strany zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné danú službu
uskutočniť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neuskutočnenie služby.
V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase Klienta, je poskytnutie
údajov zo strany Klienta dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás
AŠ Šváby vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, tak, aby vám mohla poskytnúť cielenú
ponuku. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, AŠ Šváby vám
nebude môcť v tomto konkrétnom prípade vypracovať žiadne ponuky.

4

Kategórie osobných údajov, ktoré môže AŠ Šváby spracúvať

V rámci činnosti AŠ Šváby dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií osobných údajov, ktoré
sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito
kategóriami osobných údajov sú:
V prípade informačného systému JISCD a systému LAUNCHER - KKV:
•
•

identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu
totožnosti, štátna príslušnosť, fotografia, matričné číslo klienta, druh služby),
kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne
číslo),
5
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•
•
•
•
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údaje o používaných službách (napríklad údaje o využívaných službách, údaje súvisiace
s vybavovaním vašich podnetov),
biometrické údaje (napríklad podpis),
kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane fotografie z príslušného
dokladu),
údaje súvisiace s používaním našich webových stránok a aplikácií (napríklad cookies),

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

AŠ Šváby spracúva vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel
spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. AŠ Šváby si
vás dovoľuje ubezpečiť, že vaše osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné
s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.
V rámci činnosti AŠ Šváby môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov na nasledujúce
účely spracúvania:
5.1

Poskytovanie služieb, identifikácia klientov autoškoly a identifikácia zmluvných partnerov
autoškoly

Uvedený účel zahŕňa najmä:
•
•
•
•
•
•
•
•

identifikáciu Klientov,
uzatváranie zmluvných vzťahov s Klientom vrátane predzmluvných vzťahov,
správu zmluvných vzťahov vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení,
prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností Klientov,
činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností AŠ Šváby podľa platných právnych predpisov,
vedenie osobitných zoznamov Klientov, ktorí si riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce zo
zmluvných vzťahov s autoškolou
vedenie zoznamu osôb s osobitným vzťahom k AŠ Šváby,
činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností.

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si zákonných
povinností AŠ Šváby, pričom právnym základom spracúvania sú v tomto prípade najmä nasledujúce
právne predpisy:
Autoškoly
1.

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zmeny: zákon č. 653/2007 Z. z., nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 81/2008 Z. z., zákon
č. 188/2009 Z. z., zákon č. 192/2009 Z. z., zákon č. 144/2010 Z. z., zákon č. 317/2012 Z. z., zákon
č. 345/2012 Z. z., zákon č. 180/2013 Z. z., zákon č. 387/2015 Z. z.
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2.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

3.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov – platná do 31.12.2015
Zmeny: vyhláška č. 259/2012 Z. z.

4.

Zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
Zmeny: zákon č. 387/2015 Z. z.

Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik niektorých vodičov
1.

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
v znení neskorších predpisov
Zmeny: zákon č. 653/2007 Z. z., zákon č. 188/2009 Z. z., zákon č. 345/2012 Z. z., zákon č. 180/2013 Z.
z., zákon č. 35/2014 Z. z., zákon č. 387/2015 Z. z.

2.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom
výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

AŠ Šváby je v rámci svojej činnosti povinná postupovať s odbornou starostlivosťou a v tejto
súvislosti má oprávnený záujem na prevencii pred trestnou činnosťou alebo iným protiprávnym
konaním, ktorým jej môže byť spôsobená škoda či ohrozená reputácia, prípadne spôsobená akákoľvek
iná ujma, prípadne pred konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť autoškoly, alebo školiaceho
strediska alebo ohroziť jej zamestnancov a inštruktorov, či iné dotknuté osoby, a na tento účel je
oprávnená si viesť zoznam osôb s potenciálnym rizikom, pričom následkom takéhoto spracúvania môže
byť ukončenie vzťahu.
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Komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje AŠ Šváby neposkytuje iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto
poskytnutie udelili AŠ Šváby súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie
vašich osobných údajov inému subjektu.
Poskytovanie vašich osobných údajov iným subjektom v rámci plnenia zákonnej povinnosti
môže prebiehať v prostredí AŠ Šváby iba v prípadoch stanovených Zákonom o autoškolách.
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AŠ Šváby je tiež vaše osobné údaje povinná poskytnúť nasledujúcim subjektom na základe
platnej legislatívy:
• Okresnému úradu, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
• Orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu,
• Príslušnému štátnemu orgánu v rámci výkonu rozhodnutia,
• Policajnému zboru SR.
AŠ Šváby môže tiež bez vášho súhlasu poskytnúť osobné údaje iným subjektom v rámci plnenia
zákonných povinností v oblasti výcviku:
• zazmluvneným inštruktorom autoškoly,
• v súvislosti s oznamovaním orgánom činným v trestnom konaní o podozrení, že sa pripravuje, že
je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin,
• v súvislosti s plnením oznamovacej povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v súvislosti s REPAS kurzom.
Vaše osobné údaje AŠ Šváby nezverejňuje.
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Ako chránime vaše osobné údaje?

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred
úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému
sprístupneniu vašich osobných údajov. Zamestnanci, ako aj zmluvní partneri AŠ Šváby a orgány štátnej
správy, ktorí spracúvajú osobné údaje v jej mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj
po skončení zmluvného vzťahu.
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Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na doplnenie
neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte
nás, prosím, kontaktovať.
Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR, máte
právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
8.1

Právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, že
k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov AŠ Šváby vrátane namietania proti
profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch. AŠ Šváby môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje
na oprávnených záujmoch len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie,
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ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia
podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o vás
spracúvame. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich
osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.
Svoje práva si môžete uplatniť písomne, telefonicky s prevádzkovateľom autoškoly Ing. Jánom
Mackom 0907/697 347, e-mailom na info@autoskolasvaby.sk alebo osobne v kancelárii autoškoly na
Masarykovej ulici 26 v Prešove (budova PORS-EAST, 3.pochodnie). AŠ Šváby vás môže požiadať
o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti.
V Prešove, dňa 02. 05. 2018

9

Ing. Ján Macko AUTOŠKOLA ŠVÁBY a školiace stredisko KKV
Orechová 13385/1, 080 01 Prešov
IČO: 41 996 020, IČ DPH: 107 474 0172

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov
Klient ako dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o klientovi spracúvané,
b) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c) informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu osobných údajov,
f) vymazanie osobných údajov:
- ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak pracúvali,
- v prípade, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
- ak je dôvodom na výmaz splnenie zákonnej povinnosti,
g) obmedzenie spracovania osobných údajov.
Dotknutá osoba má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.
z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
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Vzor súhlasu s plnením informačnej povinnosti
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Dotknutá osoba:
(uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby)
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Adresa:
Telefónne číslo/email:
(ďalej len dotknutá osoba)
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:
Ing. Ján Macko Autoškola Šváby
Sídlo:
Orechová 13385/1, 080 01 Prešov
IČO:
41 996 020
Kontaktné údaje:
0907/697 347, info@autoskolasvaby.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich
osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených „Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia“
a v osobných dokladoch – občiansky preukaz a vodičský preukaz (dotknutá osoba týmto udeľujem
súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt a
pod.) na účel evidencie uchádzačov o vodičské oprávnenie vo schválenom systéme JISCD – Jednotný
informačný systém v cestnej doprave prevádzkovateľa alebo systéme LAUNCHER – aplikácia pre
školiace strediska.
Dané osobné údaje budú uchované po dobu desiatich rokov. Po uplynutí tejto doby budú
zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté
orgánom verejnej moci – PZ SR a Okresný úrad Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej
organizácii.
Poskytnutie spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním
písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho
doručenia.
Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti
alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
 žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
svojich osobných údajov;
 namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
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 na prenosnosť osobných údajov;
 podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

V Prešove, dňa:

..……………………………………..
podpis dotknutej osoby
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