ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť Faber Moto SK, s.r.o., so sídlom SK, Diaľničná cesta 20, 903 01 Senec, Slovenská
republika IČ: 53485114 | DIČ: SK2121421060, Obchodný register Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sro, vložka č. 150368/B, (ďalej len "spoločnosť"), ako správca osobných údajov vás
ako používateľa webovej stránky www.chcemtalianku.sk informuje o zhromažďovaní
osobných údajov a nižšie uvedených zásadách ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú
z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, tzv.
"Nariadenie GDPR".
I. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ak kontaktujete spoločnosť prostredníctvom webovej stránky a vyjadríte záujem o jej
produkty a služby, môžete byť požiadaní o vyplnenie vašich osobných údajov, a to:
(a) meno a priezvisko
(b) adresa
(c) telefónne číslo
(d) e-mailová adresa
(e) typ vodičského preukazu
II. ÚČEL SPRACOVANIA
Údaje, ktoré poskytnete Spoločnosti, sa používajú výlučne na plnenie zákonných (daňových
a účtovných) alebo zmluvných (dodanie tovaru v prípade kúpnej zmluvy alebo poskytnutie
služieb) povinností - viac informácií nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach, s
ktorými súhlasíte pri uzatváraní zmluvy. Neposkytnutie požadovaných potrebných
osobných údajov uvedených v článku I písm. a) až d) môže mať za následok neuzavretie
kúpnej zmluvy, pretože bez nich nebudeme môcť riadne plniť naše zmluvné alebo zákonné
povinnosti.
V prípade, že ste udelili súhlas so zasielaním noviniek, spoločnosť použije vašu e-mailovú
adresu na zasielanie informačných e-mailov obsahujúcich obchodné oznámenia,
informácie o novinkách, marketingových akciách, oznámenia o službách a tovare
spoločnosti, prevádzkové informácie a zaujímavosti v rozsahu vášho súhlasu. Tento súhlas
môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu písomnou alebo elektronickou formou na
kontaktné údaje spoločnosti. Nesúhlas so zasielaním newslettera, jeho odvolanie alebo
neposkytnutie e-mailovej adresy nemá vplyv na uzavretie kúpnej zmluvy a nie je
podmienkou jej uzavretia.

Všetky osobné údaje sa spracúvajú zákonným a transparentným spôsobom a vyžadujú sa
len primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania. Ak máte
akékoľvek otázky, radi vám poskytneme ďalšie informácie.
III. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM
Spoločnosť je prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov, pričom osobné údaje
spracúvajú predovšetkým jej vlastní zamestnanci. Spoločnosť však môže poskytnúť osobné
údaje týmto osobám:
- Poskytovatelia externých účtovných služieb v súvislosti s plnením účtovných a daňových
povinností Spoločnosti
- Externí poskytovatelia webhostingu a IT služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu
Spoločnosti v rámci zmluvných vzťahov s vami
- Dodávateľom tovaru na účely dodania
- Poskytovateľom externých archivačných a skartačných služieb v rámci zákonnej
povinnosti Spoločnosti archivovať a skartovať dokumenty podľa príslušných právnych
predpisov SR, a to vždy výlučne v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutne potrebný účel,
výlučne v rámci EÚ a EHP, pri zachovaní všetkých povinností v oblasti ochrany osobných
údajov. Spoločnosť poskytne vaše osobné údaje aj orgánom verejnej moci v rámci plnenia
zákonných povinností alebo v prípade plnenia dozornej a kontrolnej funkcie príslušného
orgánu verejnej moci (Finančný úrad, SOI, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.). V
nevyhnutných prípadoch je Spoločnosť oprávnená použiť vaše osobné údaje v rozsahu
potrebnom na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov, vrátane ich poskytnutia iným
osobám, pokiaľ nad tým neprevažujú vaše záujmy, práva a slobody - napríklad v situáciách
právnych sporov medzi Spoločnosťou a vami na základe kúpnej zmluvy, kedy môžu byť
údaje poskytnuté advokátskej kancelárii, súdom atď.
- Prevádzkovateľom a poskytovateľom webovej adresy je spoločnosť LivePR s.r.o. so
sídlom v ČR, Vyšehradská 1349/2. Nové Město, 128 00, Praha 2. Kde sú tieto údaje
vyplnené a ktoré sú následne postúpené do predajnej siete spoločnosti, ktorá je zverejnená
na vyššie uvedenej webovej stránke. Dôvodom je, že predajnú sieť kontaktoval záujemca,
ktorý prejavil záujem o vyplnenie formulára na testovacie jazdy.
IV. OBDOBIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje bude spracovávať spoločnosť:
(a) počas trvania zmluvného vzťahu medzi vami a Spoločnosťou a počas trvania premlčacej
lehoty vo vzťahu k akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim z tohto vzťahu; táto lehota bude
zvyčajne trvať 3 roky po splnení zmluvného vzťahu; alebo

b) po dobu, po ktorú je Spoločnosť povinná archivovať tieto údaje podľa príslušných
právnych predpisov, najdlhšie však 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom
došlo k plneniu na základe príslušného zmluvného vzťahu, podľa toho, ktorá doba je
dlhšia, a
c) vašu e-mailovú adresu výlučne na dobu trvania vášho súhlasu so zasielaním
informačného bulletinu spoločnosti.
V. VAŠE PRÁVA VYPLÝVAJÚCE ZO SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou máte nasledujúce práva:
a) Právo na prístup k osobným údajom v Spoločnosti, čo znamená, že môžete kedykoľvek
požiadať o potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, na aké účely, v akom rozsahu,
komu sa poskytujú, ako dlho sa budú spracúvať, informácie o práve na opravu, vymazanie,
obmedzenie spracúvania alebo námietku, kde boli osobné údaje získané, či je do
spracúvania zapojené automatizované rozhodovanie vrátane prípadného profilovania, a
zaslať vám kópiu vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné a ďalšie
poskytnutie si môže v súlade s GDPR vyžiadať úhradu primeraných administratívnych
nákladov zo strany spoločnosti.
b) právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov, čo znamená, že môžete požiadať
spoločnosť o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo
neúplné.
c) právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý") osobných údajov, čo znamená, že
Spoločnosť musí vymazať vaše osobné údaje, ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré
boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) už neexistuje žiadny dôvod na ich
spracovanie, (iii) namietate proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené
dôvody na spracovanie, (iv) spracovanie je nezákonné alebo (v) existuje zákonná povinnosť
tak urobiť.
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, čo znamená, že až do vyriešenia
akýchkoľvek sporných otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, konkrétne ak (i)
spochybňujete presnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je nezákonné, ale namiesto
vymazania osobných údajov žiadate len o obmedzenie spracúvania, (iii) Spoločnosť už
nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale vy áno (iv) alebo ak ste vzniesli
námietku proti spracovaniu, potom Spoločnosť môže osobné údaje len uložiť a ďalšie
spracovanie je podmienené vaším súhlasom alebo sú údaje potrebné na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e) Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov spracúvaných na základe
takéhoto súhlasu, čo znamená, že môžete kedykoľvek kontaktovať spoločnosť a oznámiť
jej, že odvolávate príslušný súhlas, ktorý ste predtým udelili. Spoločnosť už nebude takéto
osobné údaje spracúvať. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré spoločnosť
spracúva na akomkoľvek inom právnom základe (na základe zákona alebo zmluvnej
povinnosti atď.).
f) právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že máte právo získať svoje osobné údaje,
ktoré ste poskytli Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte, a ak je to technicky možné, máte právo na to, aby Spoločnosť tieto údaje
preniesla inému prevádzkovateľovi.
g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, čo znamená, že môžete u
Spoločnosti písomne alebo elektronicky vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich
osobných údajov, na základe ktorej Spoločnosť nebude ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad
vašimi záujmami, právami alebo slobodami.
Všetky svoje práva môžete uplatniť písomne na adrese Spoločnosti alebo elektronicky na
kontaktných údajoch Spoločnosti.
Okrem vyššie uvedených práv máte právo podať sťažnosť proti spracúvaniu osobných
údajov dozornému a kontrolnému orgánu v oblasti ochrany osobných údajov, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
https://dataprotection.gov.sk/uoou/, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, so sídlom na adrese
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácií o súvisiacich otázkach, vašich právach a
povinnostiach spoločnosti nájdete aj na https://dataprotection.gov.sk/uoou.
VI. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ
Webová stránka spoločnosti nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov. Spoločnosť
nespracúva osobné údaje detí mladších ako 16 rokov.
VII. POUŽÍVÁME SÚBORY COOKIES
Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré server umiestni do vášho prehliadača pri
načítaní webovej stránky. Zaznamenávajú informácie o vašom správaní (napr. navštívené
stránky) a odosielajú ich späť na príslušný server. To nám umožňuje prispôsobiť obsah
našej webovej stránky a marketingovej komunikácie vašim potrebám.
Súbory cookie nie sú priamo spojené s vaším menom alebo e-mailovou adresou a nie sú
nijako prepojené s vašimi osobnými údajmi. Zozbierané údaje sú úplne anonymné.

