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Poučenie a súhlas so spracovaním osobných údajov  

V súvislosti so spracovaním osobných údajov, dole podpísaný/á  

Meno a priezvisko .......................................................................  

Narodený/á :............................................................................... 

Trvalo bytom:  ............................................................................. 

(ďalej len „dotknutá osoba")  

udeľujem autoškole Ing. Peter Grendel - Autoškola Grendel, Trieda SNP 42, 04001 Košice, prevádzka Moldavská cesta 2, 
04001 Košice, IČO: 35064145  (ďalej iba „prevádzkovateľ”) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, a to za nižšie 
uvedených podmienok:  
 
1. Osobné údaje dotknutej osoby  , ktoré budú spracované sú:  

- meno a priezvisko 
- titul 
- rodné číslo 
- dátum narodenia 
- miesto narodenia 
- adresa trvalého pobytu 
- adresa prechodného pobytu 
- číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania 
- číslo vodičského preukazu, dátum a miesto jeho vydania, skupiny zapísaných vodičských oprávnení   
- telefonický kontakt 
- emailová adresa 
- číslo účtu/IBAN 
 
Prevádzkovateľ si nárokuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby  v rozsahu jej osobných údajov uvedených v 
bode 1.  
 
2. Účelom spracovania osobných údajov je:  

- Absolvovanie  kurzu na získanie/rozšírenie vodičského oprávnenia  u prevádzkovateľa  
- Absolvovanie kurzu na získanie /obnovenie kvalifikačnej karty vodiča u prevádzkovateľa 
- Absolvovanie kondičného výcviku u prevádzkovateľa 
- Absolvovanie doškoľovacieho kurzu u prevádzkovateľa 
- Absolvovanie osobitného výcviku u prevádzkovateľa 
- Absolvovanie školenia vodičov referentských vozidiel 
- Zasielania SMS správy, e-mailu za účelom  informácii o autoškole a o skúškach 
-  Archívne účely a štatistické účely 
-  Účtovné a daňové povinnosti 
-  Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb 
 
3. Právny základ:  

-  čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR 
-  vyhláška 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení zákonov 
-  zákon č. zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
-  zákon č. 387/2015 Z.z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, a iná s  tým súvisiaca legislatíva 
- zákon č. 351/2011 Z.z.  o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 
- osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní 
- čl.12 až 22 GDPR, čl. 33 a 34 GDPR 
- zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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4. Doba spracovania osobných údajov je:  

Na základe § 35 ods. 3 zákona č.431/2002 Z. z.  o účtovníctve je určená povinnosť uchovávať účtovné dokumenty 

a podklady po dobu 10 rokov, teda vrátane osobných údajov v nich určených. Pre iné účely bola stanovená lehota 

spracovania 2 roky. 

 

5. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím stranám:  

Súdy, orgány verejnej a finančnej správy, daňový poradcovia, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  Jednotný  informačný systém cestnej dopravy www.jiscd.sk, GPS monitoring 
vozidiel a učební autoškoly spoločnosti Infocar, a.s., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, OÚCD a PK, Komenského 52, 
04001 Košice, TEMPEST a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, Polícii SR, ostatné ústredné orgány štátnej správy. 
Príjemcami vašich osobných údajov sú aj na  inštruktori autoškoly Grendel.  
 
6. Profilovanie a prenášanie osobných údajov do 3. krajiny:  

Prevádzkovateľ nepoužíva akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia 
týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým 
analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, 
zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou. 
Osobné údaje dotknutej osoby nie sú prevádzkovateľom prenášané do 3. krajín. 

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba prehlasuje, že mi bolo poskytnuté Poučenie o právach a povinnostiach podľa Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov v nasledovnom rozsahu: 
 
Článok 13 GDRP - Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby, 
 Článok 15 GDPR -Právo dotknutej osoby na prístup k údajom 
Článok 16 GDRP - Právo na opravu 
Článok 17 GDRP - Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) 
Článok 18 GDRP - Právo na obmedzenie spracúvania 
Článok 19 GDRP - Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením 
spracúvania 
Článok 20 GDRP - Právo na prenosnosť údajov 
Článok 21 GDRP - Právo namietať 
Článok 22 GDRP - Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 
 
Bližšiu špecifikáciu jednotlivých článkoch GDPR  nájdete na našom webe www.grendel.sk v sekcii GDPR, kde jednotlivé 
články Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov sú podrobne vysvetlené a spracované. 
 
Svojim vlastnoručným podpisom prehlasujem, že som sa  podrobne oboznámil/a na webovej stránke www.grendel.sk , 
sekcia GDPR,  s jednotlivými článkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. 
Svojím vlastnoručným podpisom prehlasujem, že som bol poučený/á o všetkých vyššie uvedených skutočnostiach vo 
vyššie špecifikovanom rozsahu a výslovne udeľujem súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.  
 
V Košiciach dňa: ................................... 
 
   
 
                           ......................................................... 
            dotknutá osoba  - podpis 
 

http://www.jiscd.sk/

