
PRENÁJOM STROJNEJ MECHANIZÁCIE A RUČNÉHO NÁRADIA

Informácie podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

V zmysle vyššie uvedeného zákona si Vám ako dotknutej osobe dovoľujeme oznámiť 
nasledovné zákonom stanovené informácie pri spracúvaní Vašich osobných údajov v našich 
informačných systémoch:

I.

Prevádzkovateľ: M&G Classic Chrome & Cars, s.r.o., 
so sídlom Dyčka 228, 952 01 Vráble
prevádzka MECHRENT

II.

Účel spracúvania osobných údajov:
Identifikácia  zákazníka  pri  uzatváraní  zmlúv  o  podnikateľskom nájme  hnuteľných  vecí  a
kúpnych zmlúv a evidencia pohľadávok z týchto zmlúv.

IV.

Rozsah osobných údajov, ktoré budú predmetom spracúvania:
Spracúvanie osobných, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania
a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie (najmä meno priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné
číslo,  dátum  narodenia,  číslo  preukazu  totožnosti,  podpis,  trvalé  bydlisko,  prechodné
bydlisko)

VI.

Poučenie k poskytnutiu požadovaných údajov:
V  prípade  odmietnutia  poskytnutia  osobných  údajov,  nie  je  prevádzkovateľ  oprávnený
uzavrieť s dotknutou osobou zmluvný vzťah.
Po  uzatvorení  zmluvného  vzťahu  je  dotknutá  osoba  povinná  poskytovať  osobné  údaje
potrebné k plneniu povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa.

VII.

Tretie strany a príjemcovia:
Subjekty  o  ktorých  to  ustanovujú  právne  predpisy  (najmä  právna  kancelária,  inkasné
spoločnosti, súdy, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad)

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby:
1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa
vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov

v informačnom systéme,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné

údaje na spracúvanie,
d)  vo  všeobecne  zrozumiteľnej  forme  zoznam  osobných  údajov,  ktoré  sú  predmetom

spracúvania
e)  opravu  alebo  likvidáciu  jeho  nesprávnych,  neúplných  alebo  neaktuálnych  osobných

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
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f) likvidáciu jeho osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil, príp. vrátenie úradných
dokladov obsahujúcich osobné údaje, ak sú tieto predmetom spracúvania,

g) likvidáciu  osobných údajov,  ktoré sú predmetom spracúvania,  ak došlo k porušeniu
zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti,  sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej  osoby. namietať
voči
a)  spracúvaniu  jej  osobných  údajov,  o  ktorých  predpokladá,  že  sú  alebo  budú

spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho

marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho

marketingu.
d) spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)

zákona  vyslovením  oprávnených  dôvodov  alebo  predložením  dôkazov  o
neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo
môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;
ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je
oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá
osoba  namietala,  bez  zbytočného  odkladu  blokovať  a  zlikvidovať  ihneď,  ako  to
okolnosti dovolia. namietať a nepodrobiť sa
a)  rozhodnutiu  prevádzkovateľa,  ktoré  by  malo  pre  ňu  právne  účinky  alebo

významný  dosah,  ak  sa  také  rozhodnutie  vydá  výlučne  na  základe  úkonov
automatizovaného spracúvania  jej  osobných údajov.  Dotknutá  osoba má právo
žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou
od  automatizovanej  formy  spracúvania,  pričom  prevádzkovateľ  je  povinný
žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní
rozhodnutia  bude  mať  oprávnená  osoba;  o  spôsobe  preskúmania  a  výsledku
zistenia  prevádzkovateľ  informuje  dotknutú osobu v lehote  podľa § 29 ods.  3
zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný
zákon, v ktorom sú upravené opatrenia  na zabezpečenie oprávnených záujmov
dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie
zmluvných  vzťahov  prevádzkovateľ  vydal  rozhodnutie,  ktorým  vyhovel
požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal
iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

2. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
3. Dotknutá osoba má na základe žiadosti právo na preukázanie totožnosti oprávnenej osoby,
ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným
dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná.


