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PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE 

SPROSTREDKOVATEĽA (DEALER) 

 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých osobných údajoch, 

chrániť ich, používať ich len na vymedzený účel a zabezpečiť, aby ochrana osobných údajov 

bola v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

neskorších predpisov (ďalej „Zákon o ochrane osobných údajov“). Zhromaždené údaje 

nesmie spracúvať na iný účel, ktorý je nezlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania. 

Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje osobne, pokiaľ nie je písomne zmluvne dohodnuté 

inak. Sprostredkovateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že prijal všetky potrebné opatrenia, 

ktoré sú požadované v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.  

2. Za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá Sprostredkovateľ tým, že ich 

chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a 

rozširovaním. Sprostredkovateľ sa za týmto účelom zaväzuje prijať primerané technické, 

organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov 

v informačnom systéme a to formou a za podmienok stanovených aktuálne platnou 

legislatívou. Sprostredkovateľ a jeho zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými 

údajmi dotknutých osôb, sú povinní zachovávať o nich mlčanlivosť, povinnosť mlčanlivosti 

trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.   

3. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľom v 

rozsahu a za podmienok ustanovených v platných právnych predpisoch, Dealerskej zmluve 

a týchto Podmienkach. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie údaje, ktoré 

zodpovedajú účelu ich spracúvania, pričom má povinnosť, okrem iného:   

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely;   

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému 

účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;   

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby 

osobné údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli 

zhromaždené;   

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich 

spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so Zákonom;   

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v 

rozpore aktuálne platnou legislatívou ani inými právnymi predpismi, a ani ich 

neobchádza.   

4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje preukázateľne poučiť vlastné oprávnené osoby o ich 

právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov, vyplývajúcich z platných právnych 

predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia.   
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5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi každý prípad 

podozrenia úniku, straty, zničenia, zneužitia alebo iného nenáležitého nakladania s osobnými 

údajmi.   

 6. Prevádzkovateľ aj Sprostredkovateľ sa zaväzujú rešpektovať právo dotknutej osoby na 

informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si 

ho písomne uplatní.   

 7. Sprostredkovateľ po skončení účelu spracúvania osobných údajov, najneskôr však pred 

ukončením platnosti tejto Zmluvy, bezodkladne odovzdá Prevádzkovateľovi všetky osobné 

údaje a doklady súvisiace s ich spracúvaním v informačnom systéme, ktoré mu boli 

poskytnuté Prevádzkovateľom alebo dotknutými osobami, a to aj v prístupnej elektronickej 

forme, ak existuje. Ak to nie je možné,  

zabezpečí bezodkladnú likvidáciu osobných údajov. Prevádzkovateľ po skončení účelu 

spracúvania osobných údajov zabezpečí úschovu a ochranu osobných údajov v súlade s 

platnou legislatívou.   

8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že nezadá na spracovanie prípadným subdodávateľom, 

bez predchádzajúcej písomnej dohody s Prevádzkovateľom, žiadnu zo spracovateľských 

operácií, ktoré vykonáva v mene Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ 

Sprostredkovateľ so súhlasom Prevádzkovateľa zadáva zákazky na spracovanie údajov 

subdodávateľom podľa tejto Zmluvy, môže to uskutočniť len formou písomnej dohody so 

subdodávateľom, ktorá subdodávateľovi uloží rovnaké záväzky a povinnosti, aké má 

Sprostredkovateľ podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ subdodávateľ neplní svoje povinnosti týkajúce 

sa ochrany osobných údajov, je Sprostredkovateľ naďalej v plnej miere zodpovedný voči 

Prevádzkovateľovi za plnenie povinností subdodávateľa podľa tejto Zmluvy.   

9. Sprostredkovateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene 

prevádzkovateľa od podpisu Dealerskej zmluvy, ktorej súčasťou je aj článok o ochrane 

osobných údajov.  

10. Sprostredkovateľ alebo ním zmluvne zaviazaný subdodávateľ je povinný poskytnúť 

dotknutej osobe pri prvom kontakte informácie v rozsahu podľa §15 ods. 1 písm. a) až e) 

Zákona o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľ môže osobné údaje spracúvať len 

spôsobom ustanoveným Zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby 

nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva 

na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na 

ochranu súkromia. Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené v §6 ods. 

2 písm. c) až i) a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov.    

11. Povinnosti sprostredkovateľa vyplývajúce z týchto Podmienok spracúvania osobných 

údajov trvajú aj po ukončení Dealerskej zmluvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných 

zákonov. 


