Ochrana osobných údajov
Lx-trans s.r.o.
1. Všeobecné informácie
V kontexte novej európskej legislatívy, konkrétne všeobecnej ochrany údajov (GDPR), Vás informujeme
o našich pravidlách týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov.
Vaše osobné údaje môžu byť spracované spoločnosťou Lx-trans s.r.o. S vašimi osobnými údajmi
budeme vždy veľmi starostlivo zaobchádzať. Ďalej v tomto oznámení o ochrane osobných údajov
nájdete potrebné informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov.
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete
sa obrátiť na nášho správcu údajov:
Priezvisko: Červienka
Meno: Jozef
Adresa: Diaľničná 4416/18
E-mail: jozef.cervienka@trans-slovakia.sk
Tel: +421 903 401 001
Vždy sa môžete obrátiť na orgán na ochranu údajov prostredníctvom e-mailu:
commission@privacycommission.be
2. Spracovanie osobných údajov
Môžeme spracovať niektoré Vaše osobné údaje.
•
•
•
•

Spracovanie sa vždy vykoná v kontexte Vášho vzťahu so spoločnosťou Lx-trans, s.r.o.
Spracovanie osobných údajov striktne obmedzujeme na údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné
na poskytovanie dobrých služieb;
Vaše údaje môžu byť zdieľané s tretími stranami, no vždy len v kontexte našich služieb;
Lx-trans s.r.o. a akékoľvek tretie strany budú zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi dôverne
a s maximálnou starostlivosťou.

2.1.1. Ktoré osobné údaje sú spracované:
Ako súčasť obchodného vzťahu medzi Vami a Lx-trans s.r.o. môžu byť spracované nasledovné osobné
údaje:
•
•
•
•

Osobné identifikačné údaje:
o Napr. Meno, Priezvisko, Adresa a pod.
Finančné identifikačné údaje:
o Napr. Bankový účet, kód banky a pod.
Elektronické identifikačné údaje:
o Napr. E-mailová adresa a pod.
Profesionálne identifikačné údaje:
o Napr. Obchodná aktivita, funkcia, pozícia a pod.
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Ak ste zamestnancom organizácie alebo spoločnosti, ktorá má zmluvný vzťah so spoločnosťou
Lx-trans s.r.o. (napr. dodávateľ, zákazník, klient, agent, colný úrad atď.), spracujeme Vaše údaje (napr.
adresa, obchodné telefónne číslo a pod.) a osobné údaje (napr. priezvisko, meno, a pod.) len v súvislosti
s vykonávaním tohto zmluvného vzťahu.
o

2.2.

Účel spracovania

Pokiaľ ide o vzťah medzi Vami a Lx-trans s.r.o., osobné údaje môžu byť spracované na nasledujúce
účely:
•
•
•
•
•

Správa a riadenie zákazníkov
Správa a riadenie dodávateľov
Účtovné operations
Správa a riadenie sporov
Vykonávanie dohôd

Ak ste zamestnancom organizácie alebo spoločnosti, ktorá má zmluvný vzťah so spoločnosťou Lx-trans
s.r.o. (napr. dodávateľ, zákazník, klient, agent, colný úrad atď.), môžeme Vaše údaje (napr. adresa,
obchodné telefónne číslo a pod.) a osobné údaje (napr. priezvisko, meno, a pod.) použiť v súvislosti s
vykonávaním tohto zmluvného vzťahu.
2.3.

Trvanie uchovávania údajov

Lx-trans s.r.o. uchová Vaše údaje len na obdobie nutne potrebné na dosiahnutie a plnenie cieľov
uvedených v bode 2.2, pokiaľ sa nevyžaduje dlhšia lehota na uchovávanie, alebo uchovanie nie je
odôvodnené zákonom, prípadne iným právnym záväzkom alebo predpisom.
3. Prevod Vašich údajov tretím stranám
V určitých prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretím stranám. Konkrétne:
•
•

Spoločnostiam, ktoré spolupracujú v rámci činností spojených s prácou spoločnosti Lx-trans
s.r.o. (napríklad subdodávatelia, poskytovatelia služieb atď.);
Príslušným orgánom v rámci zákonných a regulačných povinností.

4. Práva dotknutej osoby
V rámci nariadenia o všeobecnej ochrane údajov získate niekoľko práv, pokiaľ ide o
spracovanie Vašich osobných údajov. Sú to:
• Právo prístupu a kopírovanie údajov
• Právo na opravu takýchto údajov
• Právo na vymazanie údajov (právo na zabudnutie)
• Právo na obmedzenie spracovania
• Právo na prenos údajov
Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete uplatniť tieto práva, obráťte sa na nášho správcu údajov
jozef.cervienka@trans-slovakia.sk
alebo
na
úrad
ochrany
údajov:
commission@privacycommission.be.
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5. Kontaktné údaje správcu údajov
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, výkonu Vašich práv, ako
zainteresovaných strán, alebo informácií o našich pravidlách ochrany osobných údajov, kontaktujte
nášho správcu údajov. Kontaktné údaje nájdete nižšie:

Meno a priezvisko
Funkcia:
Adresa:
E-mail:
Tel:
Fax:

Správca údajov
Ing. Jozef Červienka
Operations Manager
Diaľničná 4416/18
jozef.cervienka@trans-slovakia.sk
00421 903 401 001
00421(0) 2 55 64 10 47

6. Reklamácie
Ak ste nespokojný s naším spôsobom spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho
správcu údajov jozef.cervienka@trans-slovakia.sk alebo na úrad pre ochranu údajov
commission@privacycommission.be
7. Záver
Dúfame, že sme vás dostatočne informovali o spôsobe, akým zaobchádzame s Vašimi osobnými
údajmi. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa naších pravidiel ochrany osobných údajov, uplatnenie
vašich práv alebo iných osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.
Lx-trans s.r.o.
Diaľničná cesta 4416/18
00421 22 10 25 787
lux@trans-slovakia.sk
VAT: SK2022083613 / CBC Nr.: 35963875
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