
Informácie o spracúvaní osobných údajov 

V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme 
ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí 
Nariadenie 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 
 

1. Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom je spoločnosť ROST, s.r.o. so sídlom Visolaje 271, 018 61 
Beluša, IČO: 36 303 101 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 10998/R, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Kontaktné 
údaje: tel. +421 918 706 706, email: rost@rost.sk. 

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania 
osobných údajov 
 
a) Poskytovanie služieb prepravy tovaru 

Spoločnosť ROST, s.r.o. spracúva na účely realizácie prepravných služieb 
nasledovné osobné údaje zákazníka alebo obchodného partnera: meno a 
priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa nakládky a 
vykládky tovaru. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) 
nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných 
údajov - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia 
pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. 

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby a poskytnutie 
osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia 
potrebných údajov, nemôže dôjsť k vzniku zmluvného alebo obchodného 
vzťahu. 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy a doby 
stanovenej osobitným predpisom alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 
Slovenská republika viazaná. 
 

b) Služba DOPYT 

Na účely zefektívnenia komunikácie so záujemcami o prepravné služby, 
Prevádzkovateľ umožňuje zasielanie dopytov prostredníctvom elektronického 
formulára umiestneného na webovom sídle Prevádzkovateľa. Na tento účel sú 
spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko a kontaktné údaje záujemcu (e-
mailová adresa a telefónne číslo). 



Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyjadrenie súhlasu 
dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane 
osobných údajov.  

Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov 
je dobrovoľné. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby 
prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na webovom sídle 
Prevádzkovateľa. Neposkytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov 
nemá vplyv na poskytovanie prepravných služieb. 

Dotknutá osoba potvrdzuje vyjadrenie súhlasu so spracúvaním svojich 
osobných údajov zaškrtnutím políčka umiestneným na spodu elektronického 
formulára, s informáciou o podmienkach spracúvania osobných údajov 
Prevádzkovateľom.  

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 
odvolaním. 

Doba uchovávania osobných údajov je 2 rokov prípadne do doby, než je 
odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov. 
 

c) Evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Na účely evidencie záujemcov o zamestnanie v spoločnosti ROST, s.r.o. sa 
spracúvajú nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko uchádzača o 
zamestnanie, kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo), údaje uvedené v 
životopise/CV, prípadne údaje uvedené v sprievodných dokumentoch.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyjadrenie súhlasu 
dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane 
osobných údajov.  

Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov 
je dobrovoľné. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby 
prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na webovom sídle 
Prevádzkovateľa. 
 
Dotknutá osoba potvrdzuje vyjadrenie súhlasu so spracúvaním svojich 
osobných údajov zaškrtnutím políčka umiestneným na spodu elektronického 
formulára, s informáciou o podmienkach spracúvania osobných údajov 
Prevádzkovateľom.  

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 
odvolaním. 

Doba uchovávania osobných údajov je 2 roky, prípadne do doby, než je 
odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov. 



 
3. Príjemcovia osobných údajov: 

Z dôvodu správy informačných systémov Prevádzkovateľa môže mať prístup 
k osobným údajom spoločnosť OK Comp, s.r.o., Na Priekope 41, 010 01 Žilina, 
IČO: 36 408 379. 
 

4. Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje 
nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani 
profilovania. 
 
Prevádzkovateľ môže informácie o používaní webovej stránky použiť v súhrnnej 
forme k štatistickým analýzam prevádzky webovej stránky za účelom 
skvalitňovania obsahu a užívateľského komfortu. Na tento účel nie sú 
spracúvané údaje umožňujúce identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby. 
 

5. Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane 
osobných údajov právo: 
 požadovať prístup k osobným údajom, 
 na opravu osobných údajov, 
 na vymazanie osobných údajov, 
 na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
 na prenosnosť osobných údajov, 
 namietať proti spracúvaniu osobných údajov, 
 podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných 
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 
 
Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť: 
 elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: rost@rost.sk alebo 
 písomne na adresu sídla spoločnosti: ROST, s.r.o., Visolaje 271, 018 61 

Beluša, SR. 


