
 

 
 

Podmienky spracúvania osobných údajov 
spoločnosti Scania 

 
Spoločnosť Scania Slovakia s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, 
IČO: 35 826 649, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
sro, vložka č. 25566/B („spoločnosť Scania“), týmto poskytuje informácie o spôsobe 
a rozsahu spracúvania osobných údajov, vrátane práv súvisiacich so spracúvaním 
osobných údajov. 
 
Základnou hodnotou, ktorú v spoločnosti Scania vyznávame, je rešpektovanie práv 
jednotlivca. Z tejto hodnoty vychádzame aj pri styku s vami bez ohľadu na to, či ste 
naším váženým zákazníkom, vodičom našich vozidiel, spolupracovníkom našej 
celosvetovej organizácie alebo spoľahlivým obchodným partnerom/dodávateľom 
služieb, vďaka ktorým môžeme ponúkať udržateľné riešenia v oblasti dopravy. 
 
Vaše osobné údaje získavame pri: 

• poskytovaní našich produktov alebo služieb  
• poskytovaní podpory a pomoci na vašu žiadosť  
• plnení zmluvných povinností 
• plnení právnych povinností 
• poskytovaní informácií o našich produktoch a chystaných akciách 
• zvyšovaní kvality a ďalšom rozvoji našich produktov, služieb a organizácie. 

 
S Vašimi osobnými údajmi sa snažíme nakladať a zabezpečiť ich ochranu s rovnakou 
pozornosťou a pri zachovávaní rovnakých zásad, aké by sme uplatňovali sami. S 
Vašimi osobnými údajmi v žiadnom prípade neobchodujeme. V niektorých prípadoch, 
kedy pri dodávkach našich produktov a služieb využívame spoľahlivých obchodných 
partnerov, je potrebné, aby sme Vaše osobné údaje s týmito obchodnými partnermi 
zdieľali, pričom zabezpečíme, aby s nimi nakladali s rovnakou pozornosťou a pri 
zachovaní rovnakých zásad. 
 
Prostredníctvom týchto podmienok spracúvania osobných údajov by sme Vás radi 
informovali o tom, aké osobné údaje môžeme spracúvať, čo nás k tomu vedie a ako 
zabezpečujeme rešpektovanie vašich práv a ochranu súkromia. V prípade akýchkoľvek 
otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať na adrese na dpo@scania.sk. 
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Poskytuje spoločnosť Scania Vaše osobné údaje tretím 
stranám? 
 
S Vašimi osobnými údajmi v žiadnom prípade neobchodujeme. 
 
Avšak za účelom poskytovania produktov a  služieb čo najvyššej kvality využívame 
našu celosvetovú organizáciu ako aj celosvetovú sieť našich obchodných partnerov. 
Z tohto dôvodu môžeme v niektorých prípadoch zdieľať Vaše osobné údaje (alebo ich 
vybranú časť) v rámci skupiny Scania a poskytovať ich tiež spoľahlivým obchodným 
partnerom, s ktorými spolupracujeme. 
 
Typickými príkladmi zdieľania osobných údajov sú nasledujúce situácie: 

• V prípade vášho nákupu v našich internetových obchodoch zdieľame Vaše 
osobné údaje s partnermi, ktorí spracúvajú Vaše platby alebo vám doručujú 
zásielky. 

• Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v informačných systémoch, ktoré 
vyvíjajú a dodávajú naši externí poskytovatelia IT služieb, alebo ktorých hosting 
títo poskytovatelia zabezpečujú. 

• V prípade, že sa zúčastňujete na niektorej z našich akcií, môžeme využívať 
služby externých dodávateľov pri organizovaní akcií alebo zabezpečovaní 
Vášho ubytovania a pod.  

 
V týchto prípadoch, kedy Vaše osobné údaje musíme zdieľať s našimi obchodnými 
partnermi, zabezpečujeme, aby sa s Vašimi osobnými údajmi nakladalo s rovnakou 
obozretnosťou a pri zachovávaní rovnakých zásad, aké uplatňujeme my sami. 
 
Zoznam príjemcov osobných údajov spoločnosti Scania je dostupný a aktualizovaný 
níže na internetovej stránke: 
https://www.scania.com/sk/sk/home/misc/PrivacyStatement.html 
 a radi Vám ho na požiadanie poskytneme na e-mailovej adrese dpo@scania.sk.  
 
Spoločnosť Scania je v zákonom stanovených prípadoch oprávnená, resp. povinná, 
niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad 
orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci. 
 

Kde sa Vaše osobné údaje spracúvajú? 
Spoločnosť Scania je globálnou spoločnosťou pôsobiacou vo viac ako 100 krajinách. 
Za účelom poskytovania produktov a služieb čo najvyššej kvality využívame našu 
celosvetovú organizáciu ako aj celosvetovú sieť našich obchodných partnerov. Z tohto 
dôvodu môžeme čas od času Vaše osobné údaje (alebo ich vybranú časť) spracúvať 
na území Európskej únie i mimo neho. Vždy pri tom dodržiavame platné a účinné 
právne predpisy a zabezpečujeme bezpečné nakladanie s Vašimi osobnými údajmi. 
Prenos Vašich údajov mimo územia Európskej únie sa uskutočňuje najmä na základe 
štandardných zmluvných doložiek EÚ alebo tzv. „Privacy Shield“ na ochranu osobných 
údajov medzi EÚ a USA. 
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Ako sa Vaše osobné údaje spracúvajú? 
Našim cieľom je zabezpečenie nepretržitej ochrany Vašich osobných údajov, a preto 
prijmeme všetky primerané právne, technické a organizačné opatrenia 
na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame, proti 
manipulácii, strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu. 
 
Naše bezpečnostné opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s vývojom dostupných 
produktov a služieb v oblasti bezpečnosti údajov. 
 
Prenos Vašich údajov mimo územia Európskej únie sa uskutočňuje najmä na základe 
štandardných zmluvných doložiek EÚ alebo tzv. „Privacy Shield“ na ochranu osobných 
údajov medzi EÚ a USA. 
 

Po akú dobu Vaše osobné údaje uchovávame? 
Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutne potrebnú na: 

• splnenie našich zmluvných záväzkov voči Vám 
• splnenie účelu, na ktorý sa údaje získavajú 
• splnenie našich zákonných povinností  

 

Aké máte práva? 
 
Právo na prístup k osobným údajom 
 
Ak chcete vedieť, či spoločnosť Scania spracúva osobné údaje, máte právo získať 
informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, máte tiež právo získať 
k Vašim osobným údajom prístup (môžete bezplatne podať žiadosť o výpis z registra, 
z ktorého bude zrejmé, aké Vaše osobné údaje spracúvame). 
 
Výpis z registra bude zaslaný na Vašu adresu registrovanú v našich systémoch. 
Na Vaše želanie si môžete výpis vyzdvihnúť aj v sídle našej spoločnosti. Údaje vám 
poskytneme až po preukázaní Vašej totožnosti. 
 
V prípadoch neopodstatnených, neprimeraných alebo opakovaných žiadostí bude 
spoločnosť Scania oprávnená za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať 
primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom alebo žiadosť zamietnuť 
(uvedené platí obdobne aj pre uplatňovanie nižšie uvedených práv). 
 
Právo na opravu osobných údajov 
 
V prípade, že sa domnievate, že o Vás spoločnosť Scania spracúva nepresné či 
neúplné osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu a doplnenie. 
 
Spoločnosť Scania vykoná opravu či doplnenie údajov bez zbytočného odkladu.  
 
Právo na výmaz osobných údajov  
 
V prípade, že nastane niektorý z nasledujúcich prípadov, máte právo na to, aby Vaše 
údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané: 



 

 
• Údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
• Pokiaľ odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a 

neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; 
• Budete proti spracúvaniu namietať a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na 

spracúvanie; alebo 
• Pokiaľ to spoločnosti Scania ukladá zákonná povinnosť. 

 
 
Právo namietať spracúvanie osobných údajov 
  
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa 
spracúvajú na účely plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov spoločnosti Scania. V 
prípade, že spoločnosť Scania nepreukáže, že existuje nevyhnutný oprávnený dôvod 
na spracúvanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, 
spracúvanie na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí. 
 
Máte právo tiež kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na 
účely priameho marketingu (čo zahŕňa aj profilovanie, v rozsahu, v akom súvisí s 
priamym marketingom). Toto právo je Vaším absolútnym právom, preto v prípade, že 
si toto právo uplatníte, ukončíme ďalšie spracúvanie Vašich údajov na účely priameho 
marketingu. 
 
V prípade, že uplatníte právo namietať, je potrebné, aby ste podrobne uviedli dôvody 
Vašej námietky. 
 
Našou povinnosťou je následne preukázať existenciu nevyhnutných oprávnených 
záujmov na spracúvanie, ktorých význam prevyšuje záujmy, práva a slobody dotknutej 
osoby, alebo preukázať, že údaje spracúvame na účely preukázania, uplatňovania 
alebo obhajoby právnych nárokov. 
 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
 
Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich údajov.  
 
Spracúvanie sa môže obmedziť najmä v nasledujúcich prípadoch: 
 

• Ak sa domnievate, že Vaše údaje sú nesprávne a preto nás požiadate o ich 
opravu. V takom prípade môžete požiadať, aby sa spracúvanie Vašich osobných 
údajov obmedzilo na obdobie, počas ktorého budeme overovať ich správnosť. 

• Spracúvanie údajov je nezákonné, a Vy namietnete vymazanie osobných údajov 
a požiadate nás namiesto toho o obmedzenie ich použitia. 

• Vaše údaje sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajobu 
právnych nárokov aj v prípade, ak už nie sú potrebné na účely spracúvania. 

• Namietli ste spracúvanie Vašich osobných údajov, pričom musíme overiť, 
či naše oprávnené záujmy neprevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami. 

 
Právo na prenosnosť osobných údajov 
 



 

V prípade, že chcete, aby spoločnosť Scania Vaše osobné údaje preniesla tretiemu 
subjektu, môžete si uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov. 
 
Toto právo si môžete uplatniť len v prípadoch, ak sa spracúvanie Vašich údajov zakladá 
na Vašom súhlase alebo na zmluve a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými 
prostriedkami. 
 
V prípade, že by výkonom tohto práva boli nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných 
osôb, spoločnosť Scania nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 
 
Právo podať návrh na začatie konania  
 
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sa spracúvajú v rozpore s platnými predpismi, 
túto skutočnosť nám prosím oznámte čo najskôr. Máte tiež právo podať sťažnosť na 
Úrade na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk). 

Na koho sa obracať s otázkami a v prípade uplatnenia si 
Vašich práv? 
 
S Vašimi prípadnými otázkami a v prípade uplatnenia Vašich práv sa môžete so svojou 
požiadavkou obrátiť na kontaktnú osobu spoločnosti Scania. Spoločnosť Scania si 
v tomto prípade vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť Vašu identitu.  
 
 
Kontaktná osoba spoločnosti Scania v Slovenskej republike: Peter Cerovský 
 
E-mail:   dpo@scania.sk 
 
Poštová adresa: Scania Slovakia s.r.o. 
  Diaľničná cesta 4570/2A  

903 01 Senec 
 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame ako o zákazníkovi?  
 
Ako zákazník prichádzate so spoločnosťou Scania do styku dvoma hlavnými spôsobmi. 
 
Nakupujete naše produkty a služby 
 
Ak si objednáte vozidlo a/alebo služby súvisiace s vozidlom, pristupujeme k Vašim 
zamestnancom ako k zástupcom Vašej spoločnosti. Spracúvame ich mená a kontaktné 
údaje za účelom dodania požadovaných výrobkov a služieb. 
 
Ak ste SZČO, potom sa všetky údaje o Vašej živnosti, ktoré spracúvame, stávajú 
osobnými údajmi.   
 
Nakupujete v našom internetovom obchode 
 
Pokiaľ si objednáte tovar z našich internetových obchodov, spracúvame údaje 
nevyhnutné na spracovanie Vášho nákupu a dodanie zakúpeného produktu. 
 
Prečo Vaše osobné 
údaje spracúvame 

Aké kategórie osobných 
údajov spracúvame 

Právny základ 

http://www.uoou.sk/


 

   
Na účely cenových ponúk • Organizačné údaje, 

napr. názov 
spoločnosti, krajina, 
adresa spoločnosti 
a telefónne číslo 

• Meno a osobné 
kontaktné údaje 

• Ak ste SZČO, 
spracúvame aj 
finančné údaje ako 
napr. úverové ratingy 

Oprávnený záujem 
Plnenie zmluvy 

Plnenie zmluvy • Organizačné údaje, 
napr. názov 
spoločnosti, krajina, 
adresa spoločnosti 
a telefónne číslo 

• Meno a osobné 
kontaktné údaje 

• Ak ste SZČO, 
spracúvame aj 
finančné údaje ako 
napr. úverové ratingy, 
bankové účty a platby 
ako aj súvisiace údaje 
o zmluvách ako napr. 
číslo zmluvy, číslo 
objednávky, faktúry 

Plnenie zmluvy 

Aby sme Vás informovali 
o produktoch a službách, o 
ktoré by ste mohli mať 
podľa nášho predpokladu 
záujem 

Meno a kontaktné údaje 
Preferovaný spôsob 
kontaktovania 

Súhlas 

Sledovanie našich 
výsledkov a Vašej 
spokojnosti s našimi 
produktmi a službami 

Meno a kontaktné údaje pre 
zasielanie výziev na účasť na 
prieskumoch 

Oprávnený záujem 

Spracúvanie informácií o 
Vašom nákupe v 
internetovom obchode 

Meno a kontaktné údaje 
Doručovacia adresa 
Nákupy a transakcie 

Plnenie zmluvy 

 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame ako o vodičovi?  
 
Ako vodič prichádzate so spoločnosťou Scania do styku tromi hlavnými spôsobmi: 
 
Riadite vozidlo Scania 
 
Ak Váš zamestnávateľ uzatvorí so spoločnosťou Scania zmluvu o poskytovaní 
Prepojených služieb, potom vozidlo, ktoré riadite, spoločnosť Scania a Váš 
zamestnávateľ sledujú na diaľku. Získavame rôzne typy prevádzkových údajov 
o vozidle, ako je napr. spotreba paliva, spôsob jazdy, zemepisná poloha, chybové kódy 



 

atď. Všetky tieto údaje sa stávajú osobnými údajmi, keďže vo všetkých prípadoch sme 
schopní identifikovať osobu, ktorá dané vozidlo riadi.  
 
Tieto údaje spracúvame najmä na nižšie uvedené účely: 
  

• dodávka služieb požadovaných zákazníkom, napr. Školenie vodičov 
a Koučovanie vodičov za účelom zlepšenia vodičských schopností a zníženia 
spotreby paliva, 

• zabezpečenie palubnej zábavy, ak sa o takúto službu požiadate, 
• vykonávanie diagnostiky na diaľku a analýz pre potreby opráv a údržby, 
• zvyšovanie kvality a ďalší rozvoj našich produktov a služieb. 

 
Údaje, ktoré získavame, nám poskytuje buď priamo Váš zamestnávateľ alebo 
sa získavajú z vozidla. 
 
Zúčastnite sa súťaže vodičov organizovanej spoločnosťou Scania 
 
Ak sa rozhodnete zúčastniť sa súťaže vodičov organizovanej spoločnosťou Scania, 
niektoré Vaše osobné údaje, napr. meno a kontaktné údaje, potrebujeme na to, 
aby sme mohli spracovať Vašu registráciu a účasť v súťaži. Tieto údaje nám 
poskytujete priamo Vy. 
 
Na ceste dôjde k mimoriadnej situácii a kontaktujete službu Scania Assistance 
 
V prípade, že sa na ceste ocitnete v núdzovej situácii a rozhodnete sa požiadať nás 
o núdzovú pomoc, Vaše osobné údaje potrebujeme na účely Vašej identifikácie, 
porozumenia situácie, v akej sa nachádzate, poskytnutia pomoci a neustáleho kontaktu 
a komunikácie ohľadom poskytovanej pomoci.  
 
Z týchto dôvodov potrebujeme poznať Vaše kontaktné údaje, identifikáciu vozidla, napr. 
číslo podvozku a registračné číslo, Vašu zemepisnú polohu, opis mimoriadnej situácie 
a údaje o vozidle pre diagnostiku na diaľku.  
 
Prečo Vaše osobné 
údaje spracúvame 

Aké kategórie osobných 
údajov spracúvame 

Právny základ 

Plnenie našich zmluvných 
povinností, napr.: 

• poskytovanie 
služieb 
požadovaných 
zákazníkom 

• poskytovanie 
služieb na 
vyžiadanie pre 
zábavný systém 
vozidla 

• vykonávanie 
diagnostiky na 
diaľku a analýz 
opráv a údržby 

Správanie vodiča, napr. 
spôsob jazdy vrátane 
lokalizácie a doby prevádzky 

Identifikačné údaje, napr. 
identifikačné číslo vozidla 
(vrátane VIN kódu a kódu 
podvozku), číslo IP, MAC 
adresa, IČ vodiča  

Informácie o výkone 
vozidla, napr. informácie o 
súčastiach vozidla, o 
spotrebe paliva, použití bŕzd, 
radení, využití batérie, údaje 
o motore a chybové kódy 

 

Oprávnený záujem 
Plnenie zmluvy 



 

Spracovanie Vašej účasti v 
našich vodičských 
súťažiach 

Vaše meno a kontaktné údaje 
Vek 
Jazykové preferencie 
Obchodné meno Vášho 
zamestnávateľa 

Súhlas 

Poskytnutie asistencie v 
prípade núdze na ceste 

Kontaktné údaje 
Číslo podvozku 
Registračné číslo 
Opis mimoriadnej situácie 
Zemepisná poloha 
Údaje o vozidle pri 
diagnostike na diaľku 

Oprávnený záujem 

Poskytnutie informácií o 
relevantných produktoch a 
službách 

Kontaktné údaje, napr. meno 
a e-mailová adresa 

Súhlas 

Zvyšovanie kvality a vývoj 
našich produktov a služieb 

Správanie vodiča, napr. 
spôsob jazdy vrátane 
lokalizácie a doby prevádzky 

Identifikačné údaje, napr. 
identifikačné č. vozidla 
(vrátane VIN kódu a kódu 
podvozku), číslo IP, MAC 
adresa, IČ vodiča 

Informácie o výkone 
vozidla, napr. informácie 
o súčiastkach vozidla, 
spotrebe paliva, použití bŕzd, 
radení, využití batérie, údaje 
o motore a chybové kódy 

Prípady asistencie v 
naliehavých situáciách 

Oprávnený záujem 

 
Aké osobné údaje o Vás spracúvame ako o zamestnancovi?  
 
V prípade, že sa budete uchádzať o pracovnú pozíciu v spoločnosti Scania, za účelom 
spracovania Vašej žiadosti Vás požiadame o poskytnutie niektorých osobných údajov, 
napríklad kontaktné údaje, referencie, ako sú Vaše predchádzajúce pracovné 
skúsenosti, vzdelanie, osvedčenie.  
 
Počas trvania Vášho pracovného pomeru v spoločnosti Scania spracúvame Vaše 
osobné údaje najmä na tieto účely: 
 

• správa Vášho zamestnaneckého vzťahu, 
• plnenie našich právnych povinností ako zamestnávateľa, 
• plnenie nášho oprávneného záujmu na: 

o riadení a plánovaní práce, 
o ochrane zamestnancov a majetku spoločnosti, 
o kontaktovaní a informovaní zamestnancov, 
o transparentnosti voči vlastníkom a verejnosti. 

 



 

Po skončení Vášho pracovného pomeru v spoločnosti Scania spracúvame obmedzené 
množstvo údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností, 
napríklad údaje o dobe trvania Vášho pracovného pomeru.  
 
 
Prečo Vaše osobné 
údaje spracúvame 

Aké kategórie osobných 
údajov spracúvame 

Právny základ 

Správa personálnej 
agendy 

• Kontaktné údaje (meno a 
priezvisko, e-mail, 
telefónne číslo, adresa, 
najbližší príbuzný, štátna 
príslušnosť, dátum 
narodenia atď.) 

• Pracovné záznamy 
(pracovné číslo, ID 
používateľa, fotografia) 

• Finančné informácie 
(mzda, odvody, výdavky, 
časové výkazy, číslo 
bankového účtu, atď.) 

Plnenie zmluvy 

Plnenie zákonných 
povinností (napr. 
informačná povinnosť voči 
orgánom verejnej moci, 
dokumentovanie 
rehabilitácie, súlad s 
kolektívnymi zmluvami 
atď.) 

• Kontaktné údaje (meno, 
e-mail, telefónne číslo, 
adresa, štátna 
príslušnosť, dátum 
narodenia atď.) 

• Finančné údaje (mzda, 
odvody) 

• Informácie o zdravotnom 
stave (rehabilitácia, 
pracovné úrazy atď.) 

Plnenie zákonnej 
povinnosti 

Plánovanie a hodnotenie • Organizačné informácie 
(pracovisko, nákladové 
stredisko, priamy 
nadriadený atď.) 

• Hodnotenie pracovného 
výkonu 

• Plány rozvoja 

Oprávnený záujem 
 

Bezpečie v prípade núdze • Kontaktné údaje (meno, 
e-mail, telefónne číslo, 
adresa, najbližší 
príbuzný, štátna 
príslušnosť, dátum 
narodenia) 

• Lokalizačné údaje v 
prípade núdze 

Ochrana Vašich 
životne dôležitých 
záujmov 

Sledovanie bezpečnosti  • Prístupové záznamy, 
kamerový monitorovací 
systém atď.  

Oprávnený záujem 
 

 
Aké osobné údaje o Vás spracúvame ako o obchodnom 
partnerovi / dodávateľovi?  
 



 

Ak pôsobíte ako zástupca dodávateľa, ktorý spoločnosti Scania dodáva produkty 
a služby, spracúvame len obmedzené množstvo Vašich osobných údajov, ako sú napr. 
Vaše kontaktné údaje a identifikačné údaje. Tieto informácie nám slúžia 
na posudzovanie Vašich ponúk, správu zmluvnej dokumentácie a poskytnutie prístupu 
k príslušným počítačovým systémom. 
 
Tieto údaje poskytujete buď priamo Vy alebo Váš zamestnávateľ, alebo sa generujú 
automaticky počas používania našich počítačových systémov. 
 
Prečo Vaše osobné 
údaje spracúvame 

Aké kategórie osobných 
údajov spracúvame 

Právny základ 

Posúdenie Vašej ponuky 
alebo ponuky Vášho 
zamestnávateľa 

• Organizačné údaje, 
napr. názov 
spoločnosti, štát, 
adresa a telefónne 
číslo 

• Meno a osobné 
kontaktné údaje 

• Ak ste SZČO, 
môžeme rovnako 
spracúvať vaše 
finančné údaje, ako sú 
ceny a úverový rating 

 

Oprávnený záujem 
 

Plnenie zmluvy 
uzatvorenej s Vami alebo s 
Vaším zamestnávateľom 

• Organizačné údaje, 
napr. názov 
spoločnosti, štát, 
adresa a telefónne 
číslo 

• Meno a osobné 
kontaktné údaje 

• Údaje ohľadom zmlúv, 
napr. číslo zmluvy, 
číslo objednávky, 
faktúry 

• Informácie o 
hodnotení plnenia, 
napr. dodávka, kvalita 
atď. 

• Ak ste SZČO, 
môžeme rovnako 
spracúvať Vaše 
finančné údaje, napr. 
úverový rating, 
bankové účty a platby 

Plnenie zmluvy 
Oprávnený záujem 
 

Sprístupnenie našich 
počítačových systémov 

• Meno a kontaktné 
údaje 

• Identifikačné číslo 
používateľa 

• Nastavenia jazyka 
systému 

Oprávnený záujem 
 



 

• Záznamy o používaní 
našich systémov 

Komunikácia s Vami alebo 
Vaším zamestnávateľom 

• Organizačné údaje, 
napr. názov 
spoločnosti, štát, 
adresa a tel. číslo 

• Meno a kontaktné 
údaje 

Oprávnený záujem 
Plnenie zmluvy 
 

 
Aké osobné údaje o Vás spracúvame v prípade, že navštívite 
naše internetové stránky?  
 
V prípade, že navštívite naše internetové stránky, poskytne nám Váš internetový 
prehliadač určité informácie, ktoré nám pomáhajú porozumieť tomu, ako naše 
internetové stránky využívate, napr. či používate mobilné zariadenie alebo počítač, 
z akého miesta máte na naše internetové stránky prístup a ktorý prehliadač používate. 
Tieto údaje nám slúžia na zvýšenie Vášho používateľského komfortu pri prehliadaní 
našich internetových stránok. V nastavení podmienok ochrany osobných údajov vo 
Vašom prehliadači môžete presne určiť, aké informácie budete s nami zdieľať. 
 
Ďalej používame obmedzený počet súborov cookie, ktoré využívame na lepšie 
pochopenie toho, ako naše internetové stránky používate. Viac informácií o používaní 
súborov cookie nájdete na internetovej stránke: 
https://www.scania.com/sk/sk/home/misc/Cookies.html 
 
V prípade, že si necháte zasielať naše newslettere, alebo si budete chcieť objednať 
tlačové materiály alebo sa prihlásiť na odber prezentácií vysielaných prostredníctvom 
služby Webcast, na vybavenie Vašej žiadosti budeme od Vás požadovať Vaše meno 
a kontaktné údaje. 
 
Prečo Vaše osobné 
údaje spracúvame 

Aké kategórie osobných 
údajov spracúvame 

Právny základ 

Zvýšenie Vášho 
používateľského komfortu 
pri prehliadaní stránok 

IP adresa 
Typ a verzia prehliadača 
Operačný systém 
Dátum a čas návštevy 
stránok 
URL adresa stránky, z ktorej 
máte na naše internetové 
stránky prístup 
Typ zariadenia použitého na 
návštevu našich 
internetových stránok 

Oprávnený záujem 

Spracovanie žiadosti o 
odber newsletterov alebo 
tlačových vyhlásení 

Meno a e-mailová adresa 
Podľa kategórie, na odber 
ktorej sa prihlásite 

Oprávnený záujem 

Spracovanie žiadosti o 
registráciu na odber 
prezentácií Webcast 

 Oprávnený záujem 

Spracovanie žiadosti o 
poskytnutie ďalších 
informácií 

Meno a kontaktné údaje 
Organizácia / spoločnosť, 
ktorú zastupujete 

Oprávnený záujem 

https://www.scania.com/sk/sk/home/misc/Cookies.html


 

Krajina 
Spracovanie žiadosti o 
objednávku tlačených 
kópií výročných správ atď. 

Meno a kontaktné údaje 
Organizácia / spoločnosť, 
ktorú zastupujete 
Poštová adresa 

Oprávnený záujem 

Hodnotenie využitia 
internetových stránok a ich 
zlepšenie 

Číslo IP 
Nastavenia prehliadača 
Typ zariadenia použitého na 
prístup na internetové 
stránky 

Oprávnený záujem 

 
Prepojené služby 
 
Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vo vzťahu 
k Prepojeným službám je upravená v osobitnom dokumente s názvom OCHRANA 
A SPRACÚVANIE ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S PREPOJENÝMI SLUŽBAMI SCANIA 
vyhotovenom a schválenom materskou spoločnosťou Scania CV AB, dostupnom 
na internetovej stránke: 
https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/cz/experience-
scania/pictures/pdf-files/gdpr/services/SK_Data_Appendix.pdf 
 
Spoločnosť Scania si vyhradzuje právo ustanovenia týchto Podmienok spracúvania 
osobných údajov kedykoľvek zrevidovať a aktualizovať. 

 

https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/cz/experience-scania/pictures/pdf-files/gdpr/services/SK_Data_Appendix.pdf
https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/cz/experience-scania/pictures/pdf-files/gdpr/services/SK_Data_Appendix.pdf
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