Ochrana osobných údajov
V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation
(ďalej len „GDPR“)
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: Ján Tóth J.T.AUTO
Sídlo:

Žombék 1665/24, 94131 Dvory nad Žitavou

Prevádzka:

Komárňanská cesta 3, 94002 Nové Zámky

IČO:

37311140

Spoločnosť zapísaná: v Živnostensko registri Okresný úrad Nové Zámky
Číslo živnostenského registra:404-19240
Zastúpená:

Ján Tóth

Kontaktná osoba: Ján Tóth
Emailová adresa:
jtauto@azet.sk
Telefonický kontakt: +421918450005
(ďalej pre oboch len ,,Prevádzkovateľ“)
Dotknutá osoba:
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ
spracúva.
Účel sprostredkovania kúpy a predaja vozidla
V prípade využitia služieb sprostredkovania kúpy motorových vozidiel vo vlastníctve
Prevádzkovateľa sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v
prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu
trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo bežného účtu, dátum
narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu. V prípade, že je motorové vozidlo
prefinancované cez úver a/alebo leasing podľa podmienok zmluvnej spolupráce s
Prevádzkovateľom, sú vyžadované zo strany dotknutej osoby aj informácie výpis z účtu,
potvrdenie o príjme, výplatné pásky, údaje z kópií dokladov občianskeho a vodičského
preukazu.

1.A Účel kúpi a predaja vozidla
V prípade využitia služieb kúpy motorových vozidiel vo vlastníctve Prevádzkovateľa sa
zmluvné strany dohodli, že kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou
osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane
PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo bežného účtu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo
občianskeho preukazu. V prípade, že je motorové vozidlo prefinancované cez úver a/alebo
leasing podľa podmienok zmluvnej spolupráce s Prevádzkovateľom, sú vyžadované zo strany
dotknutej osoby aj informácie výpis z účtu, potvrdenie o príjme, výplatné pásky, údaje z kópií
dokladov občianskeho a vodičského preukazu.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že dané poskytnuté informácie spracúva vo svojom systéme pre
potreby poskytnutia úveru a/alebo leasingu na prefinancovanie kúpy motorových vozidiel
podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v
platnom znení, pričom je v
postavení samostatného finančného agenta v sektore
poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov podľa tohto zákona a má riadne pre danú
činnosť udelenú licenciu Národnou bankou Slovenska.
Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje výhradne pri tomto účele Prevádzkovateľovi DAREX
SK s.r.o. dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej
zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Právny základom spracúvania osobných údajov je
plnenie zmluvy a osobitný predpis zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a
finančnom poradenstve. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ v pozícií
predávajúceho nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou, a preto ju nebude možné s
dotknutou osobou ako kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov
je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby,
potvrdenie objednávky, možnosti poskytnutia úveru a/alebo leasingu podľa dohodnutých
podmienok. Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a
že tieto údaje sú pravdivé. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia
úmyselne nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť
klasifikované ako trestný čin. Všetky práva dotknutej osoby sú zverejnené v časti práva
dotknutej osoby na webovej stránke Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to
nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba berie na
vedomie, že prevádzkovateľ za účelom plnenia z kúpnej zmluvy poskytol na ďalšie
spracúvanie osobné údaje dotknutých osôb týmto osobám ako sprostredkovateľom, avšak po
splnení povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo Zákona ako aj GDPR najmä v

súvislosti s preverením, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú,
organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných
osobných údajov a zabezpečiť ochranu práv dotknutých osôb. Dotknutá osoba berie na
vedomie, že v prípade poskytnutia služieb samostatného finančného agenta pri kúpe
motorových vozidiel je spracúvanie možné na čas 10 rokov podľa podmienok povinnosti
archivácie v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a
finančnom poradenstve v platnom znení, pričom sprostredkovateľmi finančných služieb sú,
1. Obchodné meno:

Sídlo:
IČO:
Spoločnosť
zapísaná:
2. Obchodné meno:

Sídlo:
IČO:
Spoločnosť
zapísaná:

Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147, 921 22 Trnava
36 234 176
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sa, vl.č.
10130/T
VUB Leasing, a.s.
Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava
31 318 043
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa,
vl.č. 313/B

Účel žiadosti pri ocenení vozidla
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, číslo
telefónu, mailovú adresu na účely ocenenia vozidla pri podaní žiadosti dotknutou osobou.
Právny základom spracúvania osobných údajov je poskytnutie súhlasu Prevádzkovateľovi.
Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nie je oprávnený motorové vozidlo oceniť.
Účel rezervácie vozidla
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, číslo
telefónu, mailovú adresu na účely rezervácie vozidla pri podaní žiadosti dotknutou osobou.
Právny základom spracúvania osobných údajov je poskytnutie súhlasu Prevádzkovateľovi.
Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nie je oprávnený rezervovať motorové
vozidlo.
Účel služby „staré auto za nové“ a účel služby „nájsť vhodné vozidlo“
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, číslo
telefónu, mailovú adresu na účely výmeny staré auto za nové pri podaní žiadosti dotknutou
osobou alebo služby nájsť vhodné vozidlo. Právny základom spracúvania osobných údajov je
poskytnutie súhlasu Prevádzkovateľovi. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nie
je oprávnený komunikovať v danej veci s dotknutou osobou a zabezpečiť výmenu „staré auto
za nové“ a/alebo nájsť vhodné vozidlo.
Účel výpočet splátok pre možnosť financovanie kúpnej ceny vozidla
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, adresa
bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného
účtu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP výpis z účtu, potvrdenie o príjme, výplatné
pásky, údaje z kópie dokladov občianskeho a vodičského preukazu. Právny základom
spracúvania osobných údajov je osobitný predpis zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Bez
poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracovať žiadosť a vypočítať
splátky pre financovanie kúpnej ceny vozidla.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a
nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom a

GDPR. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu, tak ako je táto
uvedená pri každom z účelov, pre ktorý boli osobné údaje poskytnuté.
Pokiaľ dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá
osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne bez zbytočného odkladu od
doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi a údaje budú následne
vymazané zo systéme prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť právo dotknutej osoby byť
zabudnutá.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať
osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude
obchádzať.

