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SPOLOČNOSTI 
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O OCHRANE OSOBNÝCH 
ÚDAJOV 

Jednou z kľúčových hodnôt spoločnosti Scania je Rešpektovanie jednotlivca. Na tomto 
základe staviame pri našich interakciách, keď ste v role nášho váženého zákazníka, v role 
vodiča našich vozidiel, v role spolupracovníka v našich globálnych organizáciách, v role 
spoľahlivého obchodného partnera/dodávateľa, či pri vašich návštevách našich 
webstránok, priestorov alebo podujatí. 
 
Prevádzkovateľ údajov zodpovedný za vaše osobné údaje je spoločnosť Scania CV AB, ak 
nie je uvedené inak vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pre konkrétny trh alebo službu, 
ktoré je dostupné na stránkach www.scania.com. 
 
Vaše osobné údaje spracovávame, keď je potrebné: 

 

 dodať naše produkty a služby, 

 poskytnúť vám podporu a pomoc pri používaní našich produktov a služieb, 

 plniť a sledovať plnenie našich i vašich zmluvných záväzkov, 

 plniť zákonné povinnosti a legitímne požiadavky zo strany orgánov presadzovania práva a iných 

orgánov, 

 poskytovať informácie o našich produktoch a službách, ako aj o pripravovaných podujatiach, 

 zlepšovať kvalitu a vyvíjať existujúce aj nové produkty a služby, ako aj 
našu organizáciu. 

 
Vždy sa snažíme s vašimi osobnými údajmi nakladať a chrániť ich s rešpektom a integritou. 
Na pomoc s poskytovaním našich produktov a služieb niekedy uplatňujeme spoľahlivých 
obchodných partnerov. V takýchto prípadoch, keď potrebujeme vaše údaje zdieľať s našimi 
obchodnými partnermi, zabezpečujeme, aby s vašimi údajmi zaobchádzali s rovnakým 
rešpektom a integritou ako my. 
 
V tomto vyhlásení o ochrane súkromia vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje 
môžeme spracovávať, načo tak robíme a ako zabezpečujeme rešpektovanie vašich práv a 
vášho súkromia. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, kedykoľvek nás môžete kontaktovať 
tu alebo sa obrátiť na svoju kontaktnú osobu zo spoločnosti Scania. 

https://www.scania.com/global/en/home/misc/privacy-contact.html


 

VYHLÁSENIE 
O OCHRANE 
OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

– Často kladené 
otázky 

Zdieľa Scania moje údaje s tretími stranami? 
Na to, aby sme vám poskytli čo najlepšie produkty a služby, využívame našu globálnu organizáciu a 
globálnu sieť spoľahlivých partnerov. To znamená, že môžeme – z času na čas – vaše údaje (celkovo 
alebo vybrané časti) zdieľať v rámci skupiny Scania Group, ako aj so spoľahlivými obchodnými 
partnermi, ktorí nám pomáhajú. Niekoľko typických príkladov: 

 

 keď si niečo zakúpite cez Scania E-shop, niektoré údaje zdieľame s partnermi, ktorí 
sprostredkovávajú vašu platbu alebo doručujú vašu zásielku. 

 vaše údaje môžeme spracovávať v systémoch IT, ktoré vyvíjajú, poskytujú alebo 
uschovávajú naši externí partneri IT 

 môžeme používať služby tretích strán na pomoc s organizáciou podujatí, ktorých sa 
zúčastníte, aby vám bolo poskytnuté ubytovanie v hoteli, doprava atď. 

 keď zavoláte na našu núdzovú asistenčnú linku, môžeme vaše údaje zdieľať s 
tretími stranami, ako sú napríklad odťahové služby 

 

V takýchto prípadoch, keď potrebujeme vaše údaje zdieľať s našimi obchodnými partnermi, 
zabezpečujeme, aby s vašimi údajmi zaobchádzali s rovnakým rešpektom a integritou ako 
my. Môžeme vaše údaje tiež zdieľať s verejnými orgánmi, ak si to vyžaduje zákon alebo v 
prípade obdržania legitímnej zákonnej požiadavky zo strany orgánov presadzovania práva a 
iných orgánov.  

 

Kde Scania spracováva moje údaje? 
Scania je globálna spoločnosť s prevádzkami vo viac ako 100 krajinách. To znamená, že sa 
môžeme niekedy rozhodnúť spracovávať vaše údaje (celkovo alebo vybrané časti) na území 
Európskej únie aj mimo neho. Keď tak urobíme, vždy dodržiavame existujúce predpisy a 
zaisťujeme, aby sa s vašimi údajmi nakladalo bezpečným spôsobom. V prípade prenosu 
vašich údajov mimo Európskej únie sa to zaisťuje využitím náležitých bezpečnostných 
opatrení. 
„Spracovanie“ v tomto kontexte označuje akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s 
osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie 
prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, 
obmedzenie, vymazanie alebo zničenie. 

 

Ako chránite moje údaje? 
Zaväzujeme sa vždy chrániť vaše údaje. Podnikneme všetky primerané právne, technické a 
organizačné bezpečnostné opatrenia na adekvátnu ochranu osobných údajov, ktoré 
spracovávame, proti manipulácii, strate, zničeniu alebo nezákonnému prístupu. 
Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú súladne s vývojom dostupných 
bezpečnostných produktov a služieb. 



 

 

 

 

Ako dlho uchovávate moje údaje? 
Vaše údaje obmedzíme na minimálnu mieru alebo vymažeme hneď ako už nebudú potrebné na: 

 

 plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám, 

 plnenie účelu, na ktorý boli údaje získané, 

 plnenie našich zákonných povinností. 

 

Pozrite si tiež vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre konkrétne trhy a služby, ktoré sú dostupné na 

stránkach www.scania.com. 

 

Aké mám práva? 

Právo na prístup 
Môžete požiadať o výpis zo záznamov, v ktorom bude uvedené, aké osobné údaje v súvislosti s vami 
spracovávame. Po overení vašej totožnosti vám bude výpis odovzdaný zabezpečeným spôsobom. 

Právo na opravu 
Máte právo aktualizovať svoje údaje, aby sme vždy mali k dispozícii správne údaje. 

 
Právo na výmaz 
Máte možnosť nechať si svoje osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je splnená 
ktorákoľvek z nasledujúcich podmienok: 

 Ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané. 

 Ak sa spracovanie zakladá výlučne na vašom súhlase a vy svoj súhlas odvoláte. 

 Ak je vymazanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti. 

Právo namietať 
Vždy máte právo namietať spracovávanie svojich osobných údajov na účely priameho 
marketingu. Ide o absolútne právo, to znamená, že ak namietate, zastavíme akékoľvek 
ďalšie využívanie vašich údajov na účely priameho marketingu. 
 
Máte tiež právo namietať akékoľvek spracovávanie, ktoré zakladáme na oprávnenom záujme. 
Musíte v takom prípade podrobne špecifikovať, čo namietate a prečo. Spracovávanie sa 
následne zastaví, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, 
ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami jednotlivca, alebo pokiaľ nepreukážeme, 
že naše spracovávanie je na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. 

 

Právo na obmedzenie 
Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracovávania svojich údajov. Spracovávanie 
môže byť obmedzené v týchto situáciách: 

 Ak sa domnievate, že vaše údaje sú nesprávne, a na základe toho ste nás 
požiadali o opravu. V takom prípade môžete požiadať o obmedzenie 
spracovávania svojich údajov, kým neoveríme správnosť údajov. 

 Ak je spracovávanie údajov nezákonné, ale nesúhlasíte s vymazaním svojich 
údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia. 

 Ak potrebujete svoje údaje, aby ste mohli určiť, vymáhať alebo obhajovať právne 
nároky, aj keď už vaše údaje nepotrebujeme na účely nášho spracovávania. 



 

 

 

 

Právo na prenosnosť údajov 
Máte právo získať údaje, ktoré ste nám poskytli, aby ste ich mohli použiť inde. Toto právo sa 
uplatňuje len v prípadoch, keď je právny základ nášho spracovávania vašich údajov to, že ste 
so spracovávaním údajov súhlasili, alebo keď ste s nami uzatvorili zmluvu. 

 

Oznámenie o porušení (sťažnosť) 
Ak sa domnievate, že sa vaše údaje spracovávajú v rozpore s platnými predpismi, oznámte 
nám to, prosím, čo najskôr. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov. 

 

Ako vás môžem v prípade otázok kontaktovať? 
Kedykoľvek môžete kontaktovať nášho úradníka skupiny pre ochranu údajov alebo sa obrátiť 
na miestnu kontaktnú osobu spoločnosti Scania. 

 

Telefónne číslo: +46 8 553 810 00 
Poštová adresa: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, 
Sweden. 



 

 

 

 

ÚDAJE, KTORÉ 
SPRACOVÁVAME 
Údaje, ktoré získavame, závisia od vášho vzťahu k spoločnosti Scania. V tabuľkách 
nižšie nájdete podrobné informácie o údajoch, ktoré získavame na rôzne účely. 

 

Aké osobné údaje spracovávame od vás ako od zákazníka? 
Keď si vy a/alebo vaši zamestnanci objednáte produkt a/alebo službu, vaše kontaktné údaje 
spracovávame, aby sme mohli nadviazať komunikáciu a dodať požadované produkty a 
služby. Ak ste živnostník, všetky údaje, ktoré spracovávame o vašej spoločnosti, sa stávajú 
osobnými údajmi. 

 
 

 

Načo spracovávame 
vaše údaje? 

Aké kategórie osobných údajov 
spracovávame? 

Právny 
základ 

Poskytnutie cenovej ponuky  Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo) 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Ak ste živnostník, spracovávame finančné 
údaje, ako napríklad úverové ratingy 

 
 
Oprávnený 
záujem 

Plnenie na základe zmluvy  Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo) 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Ak ste živnostník, spracovávame tiež 
finančné údaje, napríklad úverové 
ratingy, bankové účty a platby, ako aj 
údaje súvisiace so zmluvou, napríklad 
číslo zmluvy, číslo objednávky, faktúry 

 
 
 
Zmluvný 
záväzok 

Poskytovanie služieb a 
podpory 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo) 

 
Zmluvný 
záväzok 

Informovanie o novinkách, 
produktoch a službách, o 
ktorých si myslíme, že by 
vás mohli zaujímať 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Preferencie kontaktu 

 

Oprávnený 
záujem 



 

 

 

Sledovanie nášho výkonu 
a vašej spokojnosti s 
našimi produktmi a 
službami vrátane vašej 
účasti na prieskumoch 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Preferencie kontaktu 

 Nákupy a transakcie 

 Správanie pri šoférovaní, ako 
napríklad spôsoby jazdy, geografická 
poloha a prevádzkové hodiny 

 Identifikačné údaje, ako napríklad 
identifikačné čísla vozidla a ID vodiča 

 Výkonnostné údaje z vozidla, napríklad 
informácie z komponentov vozidla, 
spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie 
prevodových stupňov, využitie batérie, 
údaje o motore a chybové kódy 

 IP adresa, operačný systém, typ 
zariadenia, názov a verzia aplikácie, názov 
a verzia prehliadača a vaše odpovede na 
otázky prieskumu.  

 Poloha  

 

Oprávnený 
záujem 

Vykonanie nápravných 
opatrení 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Dodacia adresa 

 Nákupy a transakcie 

 Správanie pri šoférovaní, ako 
napríklad spôsoby jazdy, geografická 
poloha a prevádzkové hodiny 

 Identifikačné údaje, ako napríklad 
identifikačné čísla vozidla a ID vodiča 

 Výkonnostné údaje z vozidla, napríklad 
informácie z komponentov vozidla, 
spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie 
prevodových stupňov, využitie batérie, 
údaje o motore a chybové kódy 

 

 
Oprávnený 
záujem 



 

 

 

Analýza, zlepšovanie kvality 
a vývoj produktov, služieb a 
našej organizácie  

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Dodacia adresa 

 Nákupy a transakcie 

 Finančné údaje, ako napríklad 
úverové ratingy, bankové účty a 
platby, ako aj údaje súvisiace so 
zmluvou, napríklad číslo zmluvy, číslo 
objednávky, faktúry. 

 Správanie pri šoférovaní, ako 
napríklad spôsoby jazdy, geografická 
poloha, prevádzkové hodiny a 
nastavenie preferencií  

 Identifikačné údaje, ako napríklad 
identifikačné čísla vozidla, IP adresa, MAC 
adresa, ID vodiča, ID používateľa IT 
systému 

 Výkonnostné údaje z vozidla, napríklad 
informácie z komponentov vozidla, 
spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie 
prevodových stupňov, využitie batérie, 
údaje o motore a chybové kódy 

 Systémové záznamy z našich IT systémov 

Oprávnený 
záujem  

Splnenie zákonných 
povinností a vyhovenie 
oprávneným požiadavkám 
zo strany orgánov 
presadzovania práva a iných 
orgánov 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Dodacia adresa 

 Nákupy a transakcie 

 Finančné údaje, ako napríklad 
úverové ratingy, bankové účty a 
platby, ako aj údaje súvisiace so 
zmluvou, napríklad číslo zmluvy, číslo 
objednávky, faktúry. 

 Správanie pri šoférovaní, napríklad 
spôsoby jazdy, geografická poloha a 
prevádzkové hodiny 

 Identifikačné údaje, ako napríklad 
identifikačné čísla vozidla, IP adresa, MAC 
adresa, ID vodiča, ID používateľa IT 
systému 

 Výkonnostné údaje z vozidla, napríklad 
informácie z komponentov vozidla, 
spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie 
prevodových stupňov, využitie batérie, 
údaje o motore a chybové kódy 

 Systémové záznamy z našich IT systémov 

Zákonná 
povinnosť 
alebo 
oprávnený 
záujem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Poskytovanie požadovaných 
informácií a relevantných 
aktualizácií.    

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 
 

Oprávnený 
záujem 



 

 

 

 

Aké osobné údaje spracovávame od vás ako od vodiča? 
Ako vodič môžete so spoločnosťou Scania interagovať tromi hlavnými spôsobmi. 

 
Vediete vozidlo Scania 
Z vozidla získavame rôzne druhy prevádzkových údajov, ako napríklad spotrebu paliva, 
spôsoby jazdy, geografickú polohu vozidla, chybové kódy atď. Ak môžeme identifikovať, kto 
vedie vozidlo, všetky tieto údaje sa stávajú osobnými údajmi. 
Tieto údaje spracovávame, aby sme mohli 

 

 poskytovať služby požadované zákazníkom, 

 na požiadanie dodávať vo vozidle zábavné služby, 

 vykonávať diagnostiku na diaľku a plánovanie opravy a údržby, 

 poskytovať podporu, 

 plniť zmluvné záväzky,  

 analyzovať, zlepšovať kvalitu a vyvíjať existujúce aj nové produkty a služby, ako aj našu 
organizáciu, 

 plniť zákonné povinnosti a vyhovieť oprávneným požiadavkám zo strany orgánov presadzovania 
práva a iných orgánov, 

 informovať vás o relevantných aktualizáciách.  
 

Údaje, ktoré získavame, poskytuje váš zamestnávateľ, získavajú sa z vozidla alebo sa 
vytvárajú v našich IT systémoch, ktoré používate. 

 

Prihlásite sa do súťaže vodičov, ktorú organizuje Scania 
Ak sa rozhodnete prihlásiť do súťaže vodičov, ktorú organizuje Scania, potrebujeme získať 
niektoré z vašich osobných údajov – napríklad vaše meno a kontaktné údaje – aby sme 
mohli spracovať vašu registráciu a účasť na súťaži. Tieto údaje poskytujete priamo vy. 

 

Dostanete sa na cestách do naliehavej situácie a zavoláte asistenčnú službu Scania 
Assistance 
Ak sa na cestách dostanete do naliehavej situácie a rozhodnete sa kontaktovať nás, aby 
sme vám poskytli pomoc, musíme spracovať vaše osobné údaje, aby sme vás mohli 
identifikovať, zistiť povahu naliehavej situácie, poskytnúť pomoc a spojiť sa s vami, aby sme 
vás mohli priebežne informovať v súvislosti s vaším prípadom. 

 

 
Načo spracovávame 
vaše údaje? 

Aké kategórie osobných údajov 
spracovávame? 

Právny 
základ 

Plnenie našich zmluvných 
záväzkov, ako napríklad: 

 poskytovať služby, 
ktoré zákazník/váš 
zamestnávateľ 
vyžaduje, 

 na požiadanie dodávať 
vo vozidle zábavné 
služby, 

 vykonávať 
diagnostiku na 
diaľku a plánovanie 
opravy a údržby, 

 poskytovať podporu, 

 

 Správanie pri šoférovaní, napríklad 
spôsoby jazdy, geografická poloha a 
prevádzkové hodiny 

 Identifikačné údaje, ako napríklad identifikačné 

čísla vozidla, IP adresa, MAC adresa, ID vodiča, 

ID používateľa IT systému 

 Výkonnostné údaje z vozidla, napríklad 
informácie z komponentov vozidla, spotreba 
paliva, používanie bŕzd, radenie prevodových 
stupňov, využitie batérie, údaje o motore a 
chybové kódy 

 Systémové záznamy z našich IT systémov 

 
 
 
 
 
 
Zmluvný 
záväzok 



 

 

 

 
Sledovanie dodržiavania 
zmluvných záväzkov 
zákazníka 

 Správanie pri šoférovaní, napríklad 
spôsoby jazdy, geografická poloha a 
prevádzkové hodiny 

 Identifikačné údaje, ako napríklad 
identifikačné čísla vozidla, IP adresa, MAC 
adresa, ID vodiča, ID používateľa IT 
systému 

 Výkonnostné údaje z vozidla, napríklad 
informácie z komponentov vozidla, 
spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie 
prevodových stupňov, využitie batérie, 
údaje o motore a chybové kódy 

 Systémové záznamy z našich IT systémov 

 
 
 
 
Oprávnený 
záujem 

Spracovanie vašej účasti na 
našich súťažiach vodičov 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Váš vek 

 Váš preferovaný jazyk 

 Názov spoločnosti vášho zamestnávateľa 

 
 
Súhlas 

Poskytovanie pomoci pri 
naliehavých situáciách na 
cestách 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo) 

 Identifikačné čísla vozidla 

 Registračné číslo 

 Opis naliehavej situácie vrátane opisu 
prípadných fyzických zranení a potreby 
lekárskej pomoci 

 Geografická poloha 

 Údaje vozidla pre diagnostiku na diaľku 

 
 
 
 
Oprávnený 
záujem 

Analýza, zlepšovanie 
kvality a vývoj 
produktov, služieb a 
našej organizácie 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo) 

 Správanie pri šoférovaní, napríklad 
spôsoby jazdy, geografická poloha a 
prevádzkové hodiny a nastavenie 
preferencií 

 Identifikačné údaje, ako napríklad 
identifikačné čísla vozidla, IP adresa, MAC 
adresa, ID vodiča 

 Výkonnostné údaje z vozidla, napríklad 
informácie z komponentov vozidla, 
spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie 
prevodových stupňov, využitie batérie, 
údaje o motore a chybové kódy 

 Prípady pomoci v naliehavej situácii 

 
 
 
 

Oprávnený 
záujem 



 

 

 

Splnenie zákonných 
povinností a vyhovenie 
oprávneným požiadavkám 
zo strany orgánov 
presadzovania práva a iných 
orgánov.  

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Dodacia adresa 

 Správanie pri šoférovaní, napríklad 
spôsoby jazdy, geografická poloha a 
prevádzkové hodiny 

 Identifikačné údaje, ako napríklad 
identifikačné čísla vozidla, IP adresa, MAC 
adresa, ID vodiča, ID používateľa IT 
systému 

 Výkonnostné údaje z vozidla, napríklad 
informácie z komponentov vozidla, 
spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie 
prevodových stupňov, využitie batérie, 
údaje o motore a chybové kódy 

 Systémové záznamy z našich IT systémov 

Zákonná 
povinnosť 
alebo 
oprávnený 
záujem 

Poskytovanie požadovaných 
informácií a náležitých 
aktualizácií.    

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 

Oprávnený 
záujem 

Sledovanie nášho výkonu 
a vašej spokojnosti s 
našimi produktmi a 
službami vrátane vašej 
účasti na prieskumoch 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo) 

 Preferencie kontaktu 

 Nákupy a transakcie 

 Správanie pri šoférovaní, napríklad 
spôsoby jazdy, geografická poloha a 
prevádzkové hodiny 

 Identifikačné údaje, ako napríklad 
identifikačné čísla vozidla a ID vodiča 

 Výkonnostné údaje z vozidla, napríklad 
informácie z komponentov vozidla, 
spotreba paliva, používanie bŕzd, radenie 
prevodových stupňov, využitie batérie, 
údaje o motore a chybové kódy 

 IP adresa, operačný systém, typ 
zariadenia, názov a verzia aplikácie, názov 
a verzia prehliadača a vaše odpovede na 
otázky prieskumu.  

 Poloha  

 

Oprávnený 
záujem 

    

 
 
 



 

 

 

Aké osobné údaje spracovávame od vás ako od zamestnanca? 
Keď sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti Scania, požiadame vás o poskytnutie 
niektorých osobných údajov, napríklad kontaktných údajov a referenčných informácií, ako 
sú napríklad predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, osvedčenia, aby sme mohli vašu 
žiadosť spracovať. 
 
Počas vášho zamestnania v spoločnosti Scania spracovávame vaše osobné údaje, aby sme mohli: 

 viesť váš pracovný pomer, 

 plniť si zákonné povinnosti ako zamestnávateľ, 

 naplniť svoj oprávnený záujem: 
o riadiť, plánovať a hodnotiť prácu, 
o chrániť zamestnancov a majetok spoločnosti, 
o kontaktovať a informovať zamestnancov, 
o transparentnosti voči vlastníkom a širokej verejnosti. 

 

Po opustení zamestnania v spoločnosti spracovávame obmedzené množstvo údajov 
potrebné na plnenie zákonných povinností, napríklad údaj doby trvania vášho 
zamestnania. 

 
 

Načo spracovávame 

vaše údaje? 

Aké kategórie osobných údajov 

spracovávame? 

Právny 

základ 
Správa zamestnancov  Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 

telefónne číslo, adresa) 
 Údaje o pracovnom pomere (ako 

napríklad číslo zamestnania, ID 
používateľa, fotografie) 

 Finančné údaje (ako napríklad plat, 
dane, výdavky, časové výkazy, číslo 
bankového účtu atď.) 

 

 
Zmluvný 
záväzok 

Splnenie zákonných 
povinností (napr. podávanie 
správ úradom, 
zdokumentovanie 
rehabilitácií, dodržiavanie 
kolektívnych zmlúv atď.) a 
vyhovenie oprávneným 
požiadavkám zo strany 
orgánov presadzovania 
práva a iných orgánov.  

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o pracovnom pomere (ako 
napríklad číslo zamestnania, ID 
používateľa, fotografie) 

 Občianstvo 

 Dátum narodenia 

 Registrácia oprávnenia 

 Finančné údaje (ako napríklad plat, dane) 

 Členstvo v odboroch (na plnenie kolektívnej 
zmluvy, tieto údaje sa získavajú podľa 
potreby) 

 Prístupové záznamy z IT systémov a 
vchodových systémov 

 IT záznamy z aplikácií a sieťových 
služieb 

 Kamerové monitorovanie a obraz  

 

 
Zákonná 
povinnosť 
alebo 
oprávnený  
 záujem  



 

 

 

Plánovanie a sledovanie 
výsledkov 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o pracovnom pomere (ako 
napríklad číslo zamestnania, ID 
používateľa, fotografie) 

 Organizačné informácie (miesto 
zamestnania, nákladové stredisko, priamy 
nadriadený atď.) 

 Hodnotenie výsledkov 

 Rozvojové plány 

 
Oprávnený 
záujem 

Poskytovanie prístupu k 
našim IT systémom a 
zlepšovanie našich 
systémov 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o pracovnom pomere (ako 
napríklad číslo zamestnania, ID 
používateľa, fotografie) 

 Nastavenia používateľských preferencií v 
systémoch 

 Záznamy o vašom používaní našich 

systémov 

 
Oprávnený 
záujem 

Bezpečnosť v prípade núdze  Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o pracovnom pomere (ako 
napríklad číslo zamestnania, ID 
používateľa, fotografie) 

 Najbližší príbuzní 

 Občianstvo 

 Dátum narodenia 

 
Ochrana vašich 
zásadných 
záujmov 

Ochrana našich 
zamestnancov a majetku 
našej spoločnosti 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o pracovnom pomere (ako 
napríklad číslo zamestnania, ID 
používateľa, fotografie) 

 Prístupové záznamy z IT systémov a 
vchodových systémov, 

 IT záznamy z aplikácií a sieťových 
služieb, 

 Kamerové monitorovanie 

 Hlásenia o bezpečnostných incidentoch 

 
 
Oprávnený 
záujem 

Externý prenos osobných 
údajov, aby vám bolo 
umožnené vykonávať vaše 
pracovné povinnosti 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o pracovnom pomere (ako 
napríklad číslo zamestnania, ID 
používateľa, fotografie) 

 Registrácia oprávnenia 

 Osobné údaje zo zmlúv 

 Obrázky, filmové a zvukové záznamy 

Oprávnený 
záujem 



 

 

 

Analýza, zlepšovanie 
kvality a vývoj produktov, 
služieb a našej 
organizácie 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o pracovnom pomere (ako 
napríklad číslo zamestnania, ID 
používateľa, fotografie) 

 Občianstvo 

 Dátum narodenia 

 Registrácia oprávnenia 

 Organizačné informácie (miesto 
zamestnania, nákladové stredisko, priamy 
nadriadený atď.) 

 Hodnotenie výsledkov 

 Prístupové záznamy z IT systémov a 
vchodových systémov 

 IT záznamy z aplikácií a sieťových 
služieb 

Oprávnený 
záujem 

Poskytovanie 
požadovaných informácií 
a náležitých aktualizácií.    

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 

Oprávnený 
záujem 

 

Aké osobné údaje spracovávame od vás ako od obchodného 
partnera/dodávateľa? 

Ak pracujete ako zástupca dodávateľa, ktorý poskytuje produkty a služby spoločnosti 
Scania, spracovávame obmedzené množstvá vašich osobných údajov, napr. vaše kontaktné 
údaje a identifikáciu. Tieto údaje sa používajú na vyhodnotenie vašej ponuky, správu zmluvy 
a poskytnutie prístupu k relevantným IT systémom. 



 

 

 

 
 

 

Načo spracovávame 
vaše údaje? 

Aké kategórie osobných údajov 
spracovávame? 

Právny 
základ 

Vyhodnotenie ponuky od 
vás alebo vášho 
zamestnávateľa 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo) 

 Ak ste živnostník, spracovávame tiež 
finančné údaje, ako napríklad úverové 
ratingy a ceny 

 
 

Oprávnený 
záujem 

Plnenie zmlúv uzatvorených 
s vami alebo vaším 
zamestnávateľom 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo, číslo obchodnej 
organizácie) 

 Ak ste živnostník, spracovávame tiež 
finančné údaje, ako napríklad úverové 
ratingy, bankové účty a platby 

 
 

Oprávnený 
záujem 

Poskytnutie prístupu k 
našim IT systémom 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 ID používateľa 

 Nastavenia jazyka v systémoch 

 Záznamy o vašom používaní našich 

systémov 

 
Oprávnený 
záujem 

Komunikácia s vami 
alebo vaším 
zamestnávateľom 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo) 

 
Oprávnený 
záujem 

Analýza, zlepšovanie kvality 
a vývoj produktov, služieb a 
našej organizácie 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo, číslo obchodnej 
organizácie) 

 Ak ste živnostník, spracovávame tiež 
finančné údaje, ako napríklad úverové 
ratingy, bankové účty a platby 

 Záznamy o vašom používaní našich 
systémov 

Oprávnený 
záujem 



 

 

 

Splnenie zákonných 
povinností a vyhovenie 
oprávneným požiadavkám 
zo strany orgánov 
presadzovania práva a iných 
orgánov. 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo, číslo obchodnej 
organizácie) 

 Ak ste živnostník, spracovávame tiež 
finančné údaje, ako napríklad úverové 
ratingy, bankové účty a platby 

 Občianstvo 

 Dátum narodenia 

 Registrácia oprávnenia 

 Prístupové záznamy z IT systémov a 
vchodových systémov 

 IT záznamy z aplikácií a sieťových služieb 

Oprávnený 
záujem 

Poskytovanie požadovaných 
informácií a náležitých 
aktualizácií.    

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 
 

Oprávnený 
záujem 

 
 
 

Aké osobné údaje od vás spracovávame, keď nás navštívite? 
Ak navštívite naše priestory a naše podujatia, spracovávame o vás údaje, aby sme mohli 
splniť účel vašej návštevy a zariadiť úspešný a bezpečný priebeh vašej návštevy. Môže ísť 
napríklad o kontaktné údaje a číslo vodičského preukazu, o potravinové preferencie či údaje 
spolucestujúcich.  
 
Keď navštívite naše webové stránky, váš webový prehliadač nám poskytne určité 
informácie, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používate naše webové stránky, napríklad či 
používate mobilné zariadenie alebo počítač, z ktorej časti sveta sa pripájate a aký 
prehliadač používate. Tieto údaje nám pomáhajú prispôsobiť našu webovú stránku a zlepšiť 
váš zážitok pri prehliadaní. Používame obmedzený počet súborov cookie, aby nám pomohli 
pochopiť, ako používate naše webové stránky, viac informácií o našom používaní súborov 
cookie nájdete v našich zásadách o používaní súborov cookies. 

 
 

Načo spracovávame 
vaše údaje? 

Aké kategórie osobných údajov 
spracovávame? 

Právny 
základ 

Zlepšenie vášho zážitku pri 
prehliadaní 

 IP adresa 

 Typ a verzia prehliadača 

 Operačný systém 

 Dátum a čas vašej návštevy 

 URL odkazujúcej stránky 

 
Oprávnený 
záujem 

https://www.scania.com/global/en/home/misc/privacy-statement/cookies.html


 

 

 

 

Vyhodnotenie používania 
webovej stránky a 
vylepšenie našej webovej 
stránky 

 IP adresa 

 Nastavenia prehliadača 

 Typ zariadenia používaného na prístup na 

stránku 

Oprávnený 
záujem 

Naplnenie účelu vašej 
návštevy spoločnosti Scania 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje spolucestujúcich (ako napríklad 
meno, e-mail, telefónne číslo, adresa, 
vek) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo) 

 Jazyk 

 Potravinové preferencie 

 Informácie o cestovaní a ubytovaní 

 Vodičský preukaz 

 Informácie o hostiteľovi 

 

 

 

 

Oprávnený 
záujem 

Ochrana našich 
návštevníkov a majetku 
našej spoločnosti 

 Prístupové záznamy z IT systémov a 
vchodových systémov 

 IT záznamy z aplikácií a sieťových 
služieb 

 Kamerové monitorovanie 

 Hlásenia o bezpečnostných incidentoch 

 

 

Oprávnený 
záujem 

Analýza, zlepšovanie kvality 
a vývoj produktov, služieb a 
našej organizácie 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje spolucestujúcich (ako napríklad 
meno, e-mail, telefónne číslo, adresa, 
vek) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo) 

 Jazyk 

 Informácie o cestovaní a ubytovaní 

 Vodičský preukaz 

 Informácie o hostiteľovi 

Oprávnený 
záujem 

Splnenie zákonných 
povinností a vyhovenie 
oprávneným požiadavkám 
zo strany orgánov 
presadzovania práva a iných 
orgánov. 

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje spolucestujúcich (ako napríklad 
meno, e-mail, telefónne číslo, adresa, 
vek) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo) 

 Jazyk 

 Informácie o cestovaní a ubytovaní 

 Vodičský preukaz 

 Informácie o hostiteľovi 

Zákonná 
povinnosť 
alebo 
oprávnený 
záujem 

Poskytovanie požadovaných 
informácií, služieb a 
aktualizácií vrátane vysielaní 
cez internet, výročných 
správ.  

 Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail, 
telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii (napríklad názov 
spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 
telefónne číslo) 

 Jazyk 

Oprávnený 
záujem 



 

 

 

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA 
SÚBOROV COOKIE 
Naša webová stránka používa súbory cookie. Nižšie nájdete podrobnejšie informácie o 
týchto súboroch cookie: čo je to, aké súbory cookie používame, na aký účel ich 
používame a ako postupovať, ak chcete súbory cookie zablokovať alebo vymazať. 

 
S výnimkou súborov cookie, ktoré sú výhradne potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať 
po webovej stránke a používať jej funkcie, používame súbory cookie iba vtedy, ak ste nám 
to dovolili zaškrtnutím príslušných políčok.  

 

Čo je to súbor cookie? 

Súbory cookie sú textové súbory s obsahom malých množstiev informácií, ktoré sa na vaše 
zariadenie stiahnu pri návšteve webovej stránky. Súbory cookie sa potom pri každej ďalšej 
návšteve pošlú späť na túto pôvodnú webovú stránku, prípadne na inú webovú stránku, 
ktorá tento súbor cookie rozpoznáva. Súbory cookie sú užitočné, pretože webovej stránke 
umožňujú rozpoznať zariadenie používateľa. 
Jeden typ súboru cookie natrvalo uloží súbor v počítači. Tento súbor sa potom môže použiť 
na prispôsobenie danej webovej stránky podľa vašich volieb a záujmov. Ďalším bežným 
druhom súborov cookie je „relačný súbor cookie“. Keď navštívite webovú stránku, medzi 
vaším počítačom a serverom sa odosielajú relačné súbory cookie, ktoré slúžia na získanie 
informácií. Relačné súbory cookie sa po zatvorení internetového prehliadača neuložia. Viac 
informácií o súboroch cookie nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. 

 

Načo používame súbory cookie? 

Súbory cookie používame na zlepšenie funkcionality našej webovej stránky. Súbory cookie 
napríklad pomáhajú autentizovať používateľa, ak sa používateľ prihlási do zabezpečenej 
oblasti webovej stránky, aby bolo možné stanoviť, aké informácie sa majú na konkrétnej 
webovej stránke sprístupniť. V súbore cookie môžu tiež byť uložené prihlasovacie údaje, aby 
používateľ mohol prísť na webovú stránku a opustiť ju bez toho, aby musel znova a znova 
zadávať tie isté autentizačné informácie. Súbory cookie sa tiež používajú, aby vám pomohli 
uložiť určité informácie k webovej stránke, ako napríklad obľúbené produkty atď. Používajú 
sa tiež na zhromažďovanie štatistík o správaní používateľov, čo nám umožňuje zlepšovať 
váš zážitok z našich webových stránok. 

 

Súbory cookie používané na našej webovej stránke 

Na tejto webovej stránke používame nasledujúce kategórie súborov cookie: 
 

 Trvalé súbory cookie. Trvalé súbory cookie zotrvávajú na používateľovom 
počítači/zariadení vopred určený čas. Trvalé súbory cookie sa používajú na 
získavanie identifikujúcich informácií o používateľovi, ako napríklad správanie pri 
prehliadaní alebo preferencie používateľa na konkrétnej webovej stránke. 

 Relačné súbory cookie. Relačné súbory cookie sú dočasne uložené vo vašom 
internetovom prehliadači a pri zatvorení prehliadača sa vymažú. 

 Súbory cookie tretích strán. Súbory cookie tretích strán umožňujú tretím stranám 
stiahnuť súbory cookie na vaše zariadenie. Tieto súbory sa môžu použiť na 
sledovanie vašej histórie prehliadania alebo na to, aby ste mohli odoslať niektorú z 
našich webových stránok na váš účet sociálnych médií, napríklad Facebook alebo 
Twitter. 

 
Viac informácií o tom, aké súbory cookie používame, nájdete v našom podrobnom zozname 

http://www.allaboutcookies.org/


 

 

 

súborov cookie (nižšie



 

 

 

 

Ako zablokovať a/alebo vymazať súbory cookie 

Keď navštívite webstránku Scania, požiadame vás, aby ste nás informovali, aké súbory 
cookie si chcete zvoliť. Okrem toho môžete v prípade, že si neželáte vôbec prijímať súbory 
cookie, zmeniť nastavenia svojho webového prehliadača tak, aby automaticky blokoval 
ukladanie súborov cookie alebo aby vás informoval, ak bude nejaká webová stránka chcieť 
ukladať súbory cookie na váš počítač. Už uložené súbory cookie možno tiež odstrániť 
prostredníctvom webového prehliadača. Viac informácií nájdete na stránkach podpory 
svojho webového prehliadača. Ak na prístup na našu webovú stránku používate niekoľko 
rôznych zariadení (počítač, tablet či smartfón), nastavenia prehliadača budete musieť 
zmeniť na všetkých týchto zariadeniach.  


