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Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o procese spracovania osobných údajov 

týmto udeľujem prevádzkovateľovi projektu „Lacné parkovanie“ spoločnosti SlovCAD s.r.o., 
IČO: 45727040, IČ DPH SK: SK2023112322, IČ DPH AT: ATU67477857, so sídlom 913 38 
Soblahov 675, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 23475/R, ako správcovi osobných údajov (ďalej len „správca“) v súlade s čl. 6 odst. 1 
písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom 
pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) slobodný a jednoznačný súhlas so 
spracovaním mojich osobných údajov (ďalej len „súhlas“), a to za nižšie uvedených 
podmienok: 

Účel spracovania osobných údajov 

Osobné údaje subjektu údajov budú spracovávané na základe jeho súhlasu. Dôvodom 
poskytnutia osobných údajov subjektom údajov je záujem subjektu údajov o splnenie účelu 
spracovania osobných údajov, čo by bez poskytnutia osobných údajov nebolo možné. 

Správca sa zaväzuje spracovávať presné osobné údaje len za účelom: 

• Zrealizovania objednávky zaslanej pomocou portálu www.lacne-parkovanie.sk 

Správca sa zaväzuje, že nebude spracovávať osobné údaje spôsobom, ktorý je s vyššie uvede-
ným účelom nezlučiteľný. 

Rozsah osobných údajov 

Správca sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu vo vzťahu k účelu, 
pre ktorý sú spracovávané. Rozsah osobných údajov poskytnutých na základe súhlasu je 
nasledujúci: 

• meno a priezvisko, 
• presná adresa (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre), 
• e-mailová adresa (slúži na komunikáciu so subjektom údajov), 
• voliteľne ďalšie adresy (ak si subjekt údajov želá doručiť zásielku na inú adresu ako je 

fakturačná), 
• telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt subjektom údajov), 
• požadovaný dátum doručenia (nepovinný údaj), 
• ak nakupujete ako firma (živnostník), naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH. 
 (ďalej len „osobné údaje“). 

Doba spracovania osobných údajov 

Správca sa zaväzuje osobné údaje subjektu údajov spracovávať len po dobu nevyhnutne 
nutnú odo dňa poskytnutia súhlasu. Po uplynutí tejto doby má správca povinnosť osobné 
údaje zlikvidovať. 

Kategórie príjemcov osobných údajov a poskytovanie osobných údajov 

Správca prehlasuje, že osobné údaje budú sprístupnené príslušným zamestnancom správcu, 
ktorí majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch, ako i o bezpečnostných 
opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie týchto osobných údajov. 

Správca vyhlasuje, že osobné údaje budú pre vyššie uvedené účely predávané nasledovným 
spoločnostiam: 

www.lacne-parkovanie.sk
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• KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903, DIČ: 2020450608, IČ DPH: 
SK2020450608 (ďalej len „spracovateľ“), pretože táto spoločnosť zaisťuje pre správcu 
online fakturačný systém, 

• Evidence s. r. o., Vážska 287/23, 91105 Trenčín, IČO: 50693336, DIČ: 2120465820 (ďalej 
len „spracovateľ“), pretože táto spoločnosť zaisťuje pre správcu spracovanie účtovníctva. 

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch sa vzťahuje tiež na príslušných 
zamestnancov spracovateľa. 

Správca tiež prehlasuje, že nebude predávať osobné údaje do tretích krajín alebo akejkoľvek 
medzinárodnej organizácii. 

Automatizované rozhodovanie a profilovanie 

Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému 
rozhodovaniu. 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov 

Subjekt údajov má právo kedykoľvek bez akýchkoľvek obmedzení či poškodení odvolať 
udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to buď na adrese sídla správcu alebo na 
emailovej adrese gdpr@lacne-parkovanie.sk 

Práva subjektu údajov 

Správca informuje subjekt údajov o právach, ktoré mu vyplývajú z nariadenia GDPR, a to 
predovšetkým: 

• právo na prístup k osobným údajom (subjekt údajov má právo získať od správcu 
potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané - čl. 15 
nariadenia GDPR); 

• právo na opravu (subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu 
opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a rovnako právo na doplnenie 
neúplných osobných údajov - čl. 16 nariadenia GDPR); 

• právo na výmaz (subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu 
vymazal osobné údaje, ktoré sa subjektu údajov týkajú, ak je daný jeden z dôvodov 
uvedených v čl. 17 nariadenia GDPR); 

• právo na obmedzenie spracovania (subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil 
spracovanie, v prípadoch stanovených v čl. 18 nariadenia GDPR); 

• právo na prenositeľnosť údajov (subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho 
týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formátu, a právo predať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby tomu 
správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, a to v prípadoch uvedených v čl. 
20 nariadenia GDPR); 

• právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na 
automatizovanom spracovaní (subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho 
rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátanie profilovania, 
ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka 
podľa čl. 22 GDPR); 

• právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko. 
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Poverenec pre ochranu osobných údajov 

Správca v súlade s čl. 30 odst. 1 písm. a) poskytuje Subjektu údajov kontakt na poverenca pre 
ochranu osobných údajov. 

Všetky Vaše otázky, podnety či iné podania súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov 
môžete smerovať na poverenca pre ochranu osobných údajov správcu – Ľubomír Hladký, 
emailová adresa: gdpr@lacne-parkovanie.sk. 

Záver 

Subjekt údajov týmto prehlasuje, že bol Správcom riadne informovaný o spracovaní 
osobných údajov v súlade s ustanovením čl. 13 nariadenia GDPR a že vyššie uvedené osobné 
údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytované dobrovoľne. 


