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Súhlas so spracovaním osobných údajov 
SPEED LEASE Slovakia s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 51 024 721, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel Sro, vložka č.: 121569/B 
(„Správca“), má záujem spracovávať informácie týkajúce sa oprávneného záujmu pri plnení zmlúv 
voči dodávateľom a zákazníkom („subjekty údajov“). Informácie týkajúce sa subjektov údajov 
predstavujú tzv. osobné údaje v smysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov 
a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“). 

Osobné údaje subjektov majú byť Správcom spracovávané pre účely plnenia zmluvných povinností 
pri poskytovaní komplexných služieb. K spracovávaniu osobných údajov pre vyššie uvedené účely 
je požadovaný súhlas subjektu údajov. Udelenie takéhoto súhlasu je úplne dobrovoľné. Subjekt 
údajov má naviac právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to písomným oznámením doručeným 
Správcovi. V takom prípade bude spracovanie osobných údajov vykonané na základe odvolaného 
súhlasu bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu nie je  dotknutá zákonnosť spracovávania v 
období pred jeho odvolaním.  

V prípade, že subjekt údajov udelí Správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov, budú jeho/jej 
osobné údaje spracované (a) v rozsahu potrebnom pre úplnosť konkrétnych zmlúv ( najmä však 
meno, priezvisko, kontaktné údaje, informácie, ktoré subjekt údajov poskytol Správcovi, a (b) po 
dobu zákonom stanovenú.  

Osobné údaje subjektov údajov budú poskytované tretím stranám alebo poskytované do tretích 
krajín pokiaľ si to účel plnenia zmluvy vyžaduje. Príjemcovia nevyhnutne nutného rozsahu informácií 
sú najmä maklérske spoločnosti, poisťovne, cestné asistenčné služby, poskytovatelia 
monitorovacích služieb prostredníctvom zariadení namontovaných vo vozidlách, autoservisné a 
pneuservisné strediská, pobočky autopožičovne Sixt, a to aj v medzinárodnom meradle, pokial 
plnenie konkrétnej zmluvy môže vyžadovať alebo vyžaduje poskytnutie služby v zahraničí, vr. tretích 
krajín mimo SR.  

Subjekt údajov má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), 
ich opravu alebo výmaz (čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), popr. obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR). 
Subjekt údajov má ďalej právo vzniesť námietku proti vykonávanému spracovaniu (čl. 21 GDPR). 
Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajov právo na prenositeľnosť osobných 
údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Správcovi. Subjekty údajov môžu v otázkach spracovania 
svojich osobných údajov kontaktovať Správcu, a to na e-mailovej adrese dataprotection@sixt.cz. 

Pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi 
predpismi, má právo obrátiť sa na Správcu so žiadosťou o zjednanie nápravy. V prípade, že  bude 
žiadosť subjektu údajov uznaná za oprávnenú, Správca bezodkladne odstráni chybný stav. Tým nie 
je  dotknutá možnosť subjektu údajov podať sťažnosť priamo na Úrade pre ochranu osobných 
údajov.  

 

 

Subjekt údajov týmto udeluje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Správcom pre 
účely, v rozsahu a po dobu špecifikovanou vyššie. Subjekt údajov berie na vedomie, že Správca 
bude tento súhlas archivovať pre účely plnenia právnej povinnosti Správcu byť schopný doložiť, že 
subjekt údajov udelil súhlas s vykonávaným spracovaním. 

 

 


