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Obchodná spoločnosť Tyros Loading Systems SK s. r. o., so sídlom Šteruská 21, 922 03 Vrbové, IČO: 36 

258 598, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 14622/T (ďalej v texte 

už len ako „Tyros“) 

s ohľadom na nevyhnutnosť plnenia úloh Tyros v oblasti ochrany osobných údajov, najmä potom 

s prihliadnutím na potrebu dodržiavania a náležitej realizácie práv a povinností upravených v nariadení 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie")  

vydáva v rámci udelenej kompetencie svojim konateľom túto:  

 

vnútornú smernicu  

k ochrane osobných údajov  

(Ďalej len "smernica") 

 

Čl. I 

Základné pojmy 

1. Tyros je správcom osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje sám alebo k tomuto účelu 

využíva služby spracovateľov osobných údajov. 

2. Osobné údaje predstavujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe 

(ďalej len "subjekt údajov"); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno 

priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, 

identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo  na jeden či viac zvláštnych prvkov 

fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto 

fyzické osoby. 

3. Subjektom údajov sú vo vzťahu k Tyros jeho zamestnanci či ďalšie osoby, ak Tyros 

spracováva ich osobné údaje, ako sú najmä jeho objednávatelia služieb a výrobkov, či 

dodávatelia služieb a výrobkov, vždy ale výlučne fyzické osoby. Subjektom údajov môžu byť aj 

ďalšie osoby, ktoré za subjekt údajov považuje Nariadenie. 

4. Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo 

súbormi osobných údajov, ktoré sú vykonávané pomocou alebo bez pomoci automatizovaných 

postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie 
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alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo 

akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie. 

5. Spracovateľom osobných údajov je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, 

agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre Tyros ako to správca osobných údajov. 

6. Príjemcom osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo 

iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté, či už sa jedná o tretiu stranu, alebo nie.  Avšak 

orgány verejnej moci, ktoré môžu získavať osobné údaje v rámci zvláštneho vyšetrovanie v súlade s 

právom Slovenskej republiky, sa za príjemcu nepovažujú. 

7. Treťou stranou je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, 

ktorý nie je subjektom údajov, správcom, spracovateľom ani osobou priamo podliehajúcou správcovi 

alebo spracovateľovi, ktorá je oprávnená na spracovanie osobných údajov. 

 

 

Čl. II 

Základné zásady spracovania osobných údajov a ich dodržiavanie 

 

1. Pri spracovaní osobných údajov postupuje Tyros v súlade so základnými zásadami spracovania 

osobných údajov. Tyros teda najmä: 

a. spracováva osobné údaje vo vzťahu k subjektom údajov korektne, zákonne a transparentne; 

b. zhromažďuje osobné údaje len pre určité, výslovne uvedené a legitímne účely a ďalej 

ich nespracováva spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný (za nezlučiteľné s 

pôvodnými účelmi sa pritom nepovažuje ďalšie spracovanie na účely archivácie vo 

verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické 

účely); 

c. spracováva iba také osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na 

nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracovávané; 

d. spracováva iba také osobné údaje, ktoré sú presné a v prípade potreby 

aktualizované; Tyros na zabezpečenie tohto účelu príjme všetky potrebné kroky, aby osobné 

údaje, ktoré sú nepresné s prihliadnutím na účely, pre ktoré sa spracovávajú,  boli 

bezodkladne vymazané alebo opravené; 

e. uloží osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu subjektu údajov po obdobie nie 

dlhšie ako je potrebné na účely, pre ktoré sú spracovávané; 

f. spracováva osobné údaje spôsobom, ktorý zabezpečí primerané zabezpečenie osobných 

údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení 

pred neoprávneným či nezákonným spracovaním a pred  náhodnou stratou, zničením alebo 

poškodením. 

2. Tyros zodpovedá za dodržanie všetkých vyššie uvedených zásad a v súlade s Nariadením musí 

byť schopný dodržiavanie týchto zásad doložiť. 

 

Čl. III 

Činnosť Tyros pred začatím (ďalšieho) spracovania osobných údajov 

1. Tyros najprv vykoná analýzu doterajšieho spracovania údajov, a to najmä: 

a. posúdi, ktoré osobné údaje spracúva a na aké účely; 
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b. skontroluje, či stále trvá právny dôvod spracovanie osobných údajov tak, aby toto 

spracovanie bolo zákonné; 

c. v prípade, že už netrvá pôvodný zákonný dôvod spracovanie, zistí, či nie je možné príslušné 

spracovanie osobných údajov podradiť pod niektorý z ďalších zákonných dôvodov 

spracovania a ak sa žiadny neuplatní, potom získa súhlas subjektu údajov so spracovaním, 

príp. spracovanie daných osobných údajov ukončí a tieto osobné údaje vymaže; Tyros 

informuje subjekt údajov o každej zmene zákonného dôvodu  spracovania osobných údajov, 

o zmene účelu spracovania, o výmaze osobných údajov  a pod.;  

d. posúdi existujúce technické zabezpečenie spracovanie osobných údajov a prijme opatrenia 

podľa čl. VII. tejto smernice; 

e. preškolí svojich prípadných zamestnancov a ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na 

základe pokynov Tyros a zabezpečí ich mlčanlivosť; 

f. posúdi existujúce riziká spracovanie osobných údajov; 

g. posúdi zavedené postupy pri poskytovaní informácií subjektom údajov, príjemcom údajov a 

tretím osobám (napr. externým správcom); 

h. posúdi, či uzatvorené zmluvy so spracovateľmii osobných údajov spĺňajú podmienky 

stanovené Nariadením (ak nespĺňajú, postupuje podľa čl. V. tejto smernice). 

2. Tyros zavedie s prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účel spracovania aj k rôzne 

pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb vhodné 

technické a organizačné opatrenia, aby zaistil a bol schopný doložiť, že spracovanie je 

vykonávané v súlade s Nariadením. Tieto opatrenia je Tyros povinný pravidelne aktualizovať. 

 

 

Čl. IV 

Zákonné dôvody spracovania a podmienky získania súhlasu subjektu údajov 

 

1. Tyros je oprávnený spracovávať osobné údaje len na základe jedného zo zákonných dôvodov 

spracovania, vo vzťahu k Tyros potom pôjde najčastejšie o spracovanie  nevyhnutné pre 

splnenie právnych povinností, ktoré sa na Tyros vzťahujú, alebo spracovanie nevyhnutné pre 

splnenie zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov, príp. pôjde o spracovaní nevyhnutné na 

účely oprávnených záujmov Tyros, jeho obchodných partnerov v postavení objednávateľov i 

zhotoviteľov, predávajúcich i kupujúcich, prenajímateľov i nájomcov, a pod., či tretej strany 

(za  podmienky, že tieto oprávnené záujmy neprevážia nad základnými právami a slobodami 

subjektov údajov). 

2. V prípade, že sa neuplatní žiadny iný zákonný dôvod spracovania a Tyros 

bude chcieť určité osobné údaje aj napriek tomu spracovávať, bude si musieť zaobstarať k 

príslušnému spracovaniu súhlas subjektu údajov pre jeden alebo viac konkrétnych účelov 

takého spracovania. 

3. Súhlas subjektu údajov podľa predchádzajúceho odseku tohto článku smernice musí byť 

slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle, ktorým subjekt 

údajov dáva vyhlásením či iným zjavným potvrdením svoj súhlas na spracovanie svojich 

osobných údajov. 

4. Žiadosť Tyros o vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov musí byť zo strany 

Tyros predložená takým spôsobom, ktorý je od iných skutočností, ku ktorým sa prípadne 

subjekt údajov vyjadruje, jasne odlíšiteľný, a je zrozumiteľný a ľahko prístupný za použitia 

jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov.  

5. Tyros musí byť schopný poskytovanie súhlasu subjektu údajov v prípade potreby doložiť. 
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6. Tyros musí subjekt údajov informovať o práve subjektu údajov kedykoľvek súhlas so 

spracovaním svojich osobných údajov odvolať, pričom Tyros musí zabezpečiť, aby odvolanie 

súhlasu subjektu údajov bolo rovnako jednoduché, ako jeho poskytnutie. 

 

Čl. V 

Výber spracovateľa osobných údajov a uzatváranie zmlúv s týmto spracovateľom 

1. Tyros využije na spracovanie osobných údajov iba tých spracovateľov, ktorí  poskytujú 

dostatočné záruky zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby dané 

spracovanie spĺňalo požiadavky Nariadenia a aby bola zabezpečená ochrana práv dotknutých 

osôb. Dostatočné záruky zavedenia vhodných technických a organizačných opatrení môže 

spracovateľ doložiť aj tým, že dodržiava kódex správania schválený Úradom pre ochranu 

osobných údajov alebo schválený mechanizmus certifikácie podľa čl. 42 Nariadenia. 

2. Tyros udeľuje spracovateľovi písomné povolenie na zapojenie ďalšieho spracovateľa do 

spracovania osobných údajov. Toto povolenie môže byť konkrétne alebo všeobecné. V 

prípade všeobecného povolenia môže Tyros vysloviť voči akýmkoľvek zmenám týkajúcim sa 

prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenia námietky. 

3. Tyros uzavrie so spracovateľom písomnú zmluvu (Dodatok k už uzatvorenej zmluve), 

v ktorej budú uvedené aspoň nasledujúce informácie:  

a. predmet spracovania, tj. ktoré osobné údaje bude spracovateľ spracovávať (napr. 

identifikačné údaje subjektov údajov); 

b. trvanie spracovania osobných údajov (zmluvu so spracovateľom je možné uzavrieť aj na 

dobu neurčitú);  

c. povaha a účel spracovania osobných údajov; 

d. typ osobných údajov (či sú predmetom spracovania aj osobitné kategórie osobných 

údajov, teda tzv. citlivé osobné údaje) a kategórie subjektov údajov (napr. klienti, a pod.); 

e. práva a povinnosti Tyros ako správcu. 

4. Tyros v zmluve (v dodatku k zmluve existujúcej) so spracovateľom ďalej ustanovuje, že 

spracovateľ: 

a. spracováva osobné údaje len na základe doložených pokynov Tyros a informuje 

Tyros o príp. požiadavkách na prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo  

medzinárodnej organizácii (ibaže by právne predpisy toto informovanie zakazovali z 

dôležitých dôvodov verejného záujmu); 

b. zabezpečuje, aby sa osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazali k  mlčanlivosti 

alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti; 

c. prijme všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenia osobných údajov bližšie 

upravené v čl. VII. tejto smernice (v súlade s čl. 32 Nariadenia); 

d. dodržiava podmienky pre zapojenie ďalšieho spracovateľa, teda disponuje písomným 

povolením Tyros a plní rovnaké povinnosti ako prvotný spracovateľ tak, aby spracovanie 

osobných údajov spĺňalo podmienky Nariadenia; 

e. zohľadňuje charakter spracovania, Tyros pomáha prostredníctvom vhodných 

technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie povinnosti 

Tyros reagovať na žiadosti o výkon práv subjektu údajov (bližšie opísaných v 

čl. IX. tejto smernice); 
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f. Tyros pomáha pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami týkajúcimi sa zabezpečenia 

osobných údajov, ohlasovaní porušení tohto zabezpečenia, posúdení vplyvu na ochranu 

osobných údajov a príp. predchádzajúce konzultácie s Úradom  pre ochranu osobných 

údajov, to všetko pri zohľadnení povahy spracovania a informácií, ktoré má spracovateľ k 

dispozícii; 

g. v súlade s rozhodnutím Tyros všetky osobné údaje buď vymaže, alebo ich vráti 

Tyros po ukončení poskytovania služieb spojených so spracovaním, a vymaže existujúce 

kópie, ak právo Európskej únie alebo členského štátu nepožaduje uloženie daných 

osobných údajov; 

h. poskytne Tyros všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené 

povinnosti pri spracovaní osobných údajov spracovateľom, a umožní audity, vrátane 

inšpekcií, vykonávaných Tyros  alebo iným audítorom, ktorého Tyros poveril, a k týmto 

auditom prispeje; 

i. v prípade, že má za to, že určitý pokyn Tyros je v rozpore s Nariadením alebo inými 

predpisy Európskej únie či Slovenskej republiky týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, 

bezodkladne o tom informuje Tyros. 

 

 

Čl. VI 

Záznamy o činnostiach spracovania osobných údajov 

 

1. Tyros vedie záznamy o činnostiach spracovania osobných údajov, za ktoré zodpovedá. Tieto záznamy 

o činnostiach vedie Tyros písomne, pričom za písomnú formu sa považuje aj forma elektronická.  

2. Tyros na požiadanie poskytne tieto záznamy o činnostiach Úradu pre ochranu osobných údajov.  

3. Tyros eviduje v rámci záznamov o činnostiach tieto informácie:  

a. identifikačné a kontaktné údaje Tyros (prípadného spoločného správcu, či zástupcu správcu); 

b. účely spracovania;  

c. popis kategórií subjektov údajov a kategórií osobných údajov;  

d. kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, vrátane príjemcov v 

tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;  

e. informácie o prípadnom odovzdaní osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii, vrátane identifikácie tejto tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, a príp. 

doloženie vhodných záruk;  

f. ak je to možné, plánované lehoty na výmaz rôznych kategórií údajov;  

g. ak je to možné, všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení k 

zabezpečeniu osobných údajov, ďalej uvedených v Čl. VII tejto smernice (čl. 32 ods. 1 

Nariadenia). 

 

Čl. VII 

Zabezpečenie osobných údajov a porušenia tohto zabezpečenia 

 

1. Tyros prijme vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu spracovanie osobných údajov. 

Pri výbere vhodných technických a organizačných opatrení Tyros prihliadne na stav techniky, 
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nákladom na vykonanie opatrení, charakter, rozsah, kontext a účely spracovania osobných údajov, a 

tiež na rôzne pravdepodobné a rôzne vážne riziká pre práva a slobody fyzických osôb.  

2. Pri posudzovaní rizík podľa predchádzajúceho odseku Tyros postupuje obdobne s Čl. VIII tejto 

smernice.  

3. Tyros v prípade zmeny rizika príslušne upraví opatrenia uvedené v ods. 1 tohto článku smernice a 

prijme opatrenia vo vzťahu k novým rizikám vhodnejšie.  

4. Tyros ohlási akékoľvek porušenie zabezpečenia osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, 

a to bez zbytočného odkladu a pokiaľ možno do 72 hodín od okamihu, keď sa o tomto porušení 

zabezpečenia dozvedel. Ak tak Tyros urobí neskôr ako do 72 hodín od okamihu, keď sa o tomto 

porušení zabezpečenia dozvedel, uvedie spolu s ohlásením Úradu pre ochranu osobných údajov aj 

dôvody neskorého ohlásenia. Ohlásenie porušenia zabezpečenia osobných údajov nie je Tyros 

povinný vykonať, ak týmto porušením neboli ohrozené či sa neohrozia práva a slobody fyzických 

osôb.  

5. V ohlásení podľa predchádzajúceho odseku tohto článku smernice Tyros opíše:  

a. povahu porušenia zabezpečenia osobných údajov, a ak je to možné, aj ktorej kategórie osobných 

údajov a záznamov osobných údajov sa porušenie týka, približný počet dotknutých subjektov 

údajov a dotknutých záznamov;  

b. meno a kontaktné údaje kontaktného miesta, ktoré môže poskytnúť bližšie informácie o porušení 

(napr. príslušného spracovateľa); 

c. pravdepodobné dôsledky daného porušenia;  

d. opatrenia, ktoré Tyros prijal na nápravu, príp. na zmiernenie možných nepriaznivých vplyvov.  

6. Každé porušenie zabezpečenia osobných údajov musí byť zo strany Tyros riadne zdokumentované, 

vrátane informácií o prijatých nápravných opatreniach.  

7. Akonáhle sa Tyros o porušení zabezpečenia osobných údajov dozvie, posúdi, s akou 

pravdepodobnosťou predstavuje toto porušenie riziko pre práva a slobody fyzických osôb. Ak Tyros 

vyhodnotí, že toto porušenie bude niesť vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, oznámi 

dané porušenie aj subjektu údajov, tj. tomu, koho sa dané osobné údaje týkajú.  

8. Oznámenie subjektu údajov podľa predchádzajúceho odseku tohto článku smernice urobí Tyros jasne, 

zrozumiteľne, s použitím jednoduchých jazykových prostriedkov a subjektu údajov podá minimálne 

informácie uvedené v ods. 5 písm. b) až d) tohto článku smernice. 

9. Tyros nie je povinný oznámenie subjektu údajov urobiť, ak zaviedol náležité technické a organizačné 

ochranné opatrenia u osobných údajoch dotknutých porušením, napr. urobí ich nezrozumiteľnými pre 

tretie osoby (pomocou šifrovania a pod.), alebo prijal následné opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa 

vysoké riziko pre práva a slobody subjektov údajov pravdepodobne už neprejaví a ďalej ak by to 

predstavovalo neprimerané úsilie. Aj v prípade, že by oznámenie dotknutej osoby predstavovalo 

neprimerané úsilie, Tyros informuje dotknuté subjekty údajov pomocou písomne (e-mailom). 

 

 

Čl. VIII 

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov zo strany Tyros. Uvedená úprava sa uplatní 

najmä v prípadoch, kedy dochádza k systematickému a rozsiahlemu spracovaniu osobných 

údajov, napr. prostredníctvom rozsiahleho systematického monitorovania verejne prístupných 

priestorov, pri rozsiahlom spracovaní osobitných kategórií údajov a pod. 

 

1. V prípade, že Tyros vyhodnotí, že je pravdepodobné, že určitý druh spracovania osobných údajov 

(najmä pri využití nových technológií) bude s prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely 

spracovania mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, Tyros vykoná 
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pred spracovaním posúdenie vplyvu plánovaných operácií spracovania na ochranu osobných 

údajov. Pre súbor podobných operácií spracovania, ktoré predstavujú podobné riziko, bude stačiť 

jedno posúdenie.  

2. Súčasťou posúdenia podľa vyššie uvedeného odseku tohto článku smernice bude aspoň:  

a. systematický popis predpokladaných operácií spracovania a účely spracovania, prípadne 

vrátane oprávnených záujmov Tyros;  

b. posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti operácií spracovania z hľadiska účelov; 

c. posúdenie rizík pre práva a slobody subjektov údajov;  

d. plánované opatrenia na riešenie týchto rizík, vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a 

mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na doloženie ich súladu s 

Nariadením, a to s prihliadnutím na práva a legitímne záujmy subjektov údajov a ďalších 

dotknutých osôb.  

3. Tyros konzultuje s Úradom pre ochranu osobných údajov spracovanie osobných údajov (pred ich 

spracovaním) v prípade, že z vykonaného posúdenia podľa ods. 1 tohto článku smernice vyplynie, 

že by dané spracovanie malo za následok vysoké riziko, a to pokiaľ by Tyros neprijal opatrenia na 

zmiernenie tohto rizika. 

 

Čl. IX 

Povinnosti Tyros vo vzťahu k subjektom údajov, práva subjektov údajov 

1. Tyros poskytuje subjektom údajov informácie a oznámenie stručným, transparentným, 

zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových 

prostriedkov. Informácie a oznámenie môže Tyros subjektom údajov poskytovať písomne, vo 

vhodných prípadoch i elektronicky alebo ústne, ak si overí totožnosť príslušného subjektu údajov.  

2. Tyros musí na žiadosť subjektu údajov o informácie a oznámenie reagovať bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 1 mesiaca od prijatia takejto žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže Tyros túto 

lehotu predĺžiť, najdlhšie však o 2 mesiace. Tyros o predĺžení lehoty informuje subjekt údajov, a to 

tiež do 1 mesiaca od prijatia žiadosti subjektu údajov a oznámi subjektu údajov dôvody tohto 

predĺženia. V prípade, že subjekt údajov podá žiadosť o informácie a oznámenie elektronicky, Tyros 

mu ich poskytne elektronicky, ibaže dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob poskytovania informácií 

a oznámení, napr. písomne. 

3. Ak subjekt údajov žiada Tyros prijatie určitých opatrení (opravu jeho osobných údajov, ich 

vymazanie a pod.) a Tyros také opatrenia neprijme, informuje o tom subjekt údajov bezodkladne, 

najneskôr do 1 mesiaca od žiadosti o prijatie príslušného opatrenia, a to vrátane dôvodov nevykonanie 

týchto opatrení a aj informácie o možnosti subjektu údajov podať sťažnosť na Úrade pre ochranu 

osobných údajov, príp. sa obrátiť na súd.  

4. Informácie a oznámenie poskytuje Tyros subjektu údajov bezplatne. V prípade, že subjekt údajov 

podáva opakované žiadosti, alebo sú tieto žiadosti neodôvodnené, či neprimerané, Tyros môže 

žiadosť subjektu údajov odmietnuť alebo uložiť primeraný poplatok pokrývajúci administratívne 

náklady spojené s poskytnutím informácií a oznámení alebo spojené s vykonaním požadovaných 

opatrení. Tyros musí byť schopný neodôvodnenosť či neprimeranosť žiadosti subjektu údajov doložiť.  

5. V prípade, že Tyros získa osobné údaje priamo od subjektu údajov, oznámi pri ich získaní subjektu 

údajov nasledujúce informácie:  

a. identifikačné a kontaktné údaje Tyros a prípadného zástupcu Tyros;  

b. účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ pre spracovanie;  
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c. oprávnené záujmy Tyros alebo tretej strany v prípade, že je spracovanie nevyhnutné na účely 

oprávnených záujmov Tyros či tretej osoby;  

d. prípadného príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov;  

e. prípadný úmysel Tyros predať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a 

existenciu alebo neexistenciu rozhodnutia Európskej komisie, že táto tretia krajina alebo 

medzinárodná organizácia poskytuje primeranú ochranu osobným údajom, ďalej potom odkaz na 

vhodné záruky a prostriedky na získanie kópie týchto údajov alebo informácie o tom, kde boli 

tieto údaje sprístupnené.  

6. Ak je to potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracovania, Tyros poskytne 

subjektu údajov aj ďalšie informácie, najmä dobu spracovania osobných údajov, príp. kritériá pre jej 

stanovenie, ďalej potom informácie o práve subjektu údajov na opravu osobných údajov, ich 

vymazanie a pod.  

7. V prípade, že Tyros nezíska osobné údaje priamo od subjektu údajov, oznámi pri ich získaní subjektu 

údajov informácie uvedené v ods. 5 písm. a), b), d) a e) tohto článku smernice, príp. aj ďalšie 

informácie podľa ods. 6 tohto článku smernice.  

8. Tyros informuje subjekt údajov o zmene účelu spracúvania osobných údajov, kedykoľvek k nej dôjde.  

9. Tyros je povinný na požiadanie dať subjektu údajov potvrdenie o tom, či Tyros osobné údaje, ktoré sa 

ho týkajú, spracováva, a ak áno, zabezpečiť subjektu údajov prístup k týmto údajom a k nasledujúcim 

informáciám:  

a. účely spracovania;  

b. kategórie dotknutých osobných údajov;  

c. príjemca alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä 

príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;  

d. plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá 

použité na stanovenie tejto doby;  

e. existenciu práva požadovať od Tyros opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa 

subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti tomuto spracovaniu;  

f. právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;  

g. všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov.  

10. Tyros je v súlade s povinnosťami stanovenými v ods. 9 tohto článku smernice povinný poskytnúť 

subjektu údajov kópiu spracúvaných osobných údajov. Za poskytnutie kópií podľa predchádzajúcej 

vety môže Tyros účtovať primeraný administratívny poplatok.  

11. Tyros má povinnosť bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje týkajúce sa subjektu 

údajov, doplniť neúplné osobné údaje, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.  

12. Tyros má povinnosť bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa týkajú subjektu údajov, 

ak je naplnený jeden z nasledujúcich dôvodov: 

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; 

b. subjekt údajov odvolá súhlas, ak boli osobné údaje spracovávané na základe tohto súhlasu, a 

neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;  

c. subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu podľa ods. 19 tohto článku smernice a 

neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;  

d. osobné údaje boli nezákonne spracované;  

e. osobné údaje sa musia vymazať na účely splnenia právnej povinnosti stanovenej právom 

Európskej únie alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

13. V prípade, že Tyros osobné údaje subjektu údajov zverejnil a je povinný ich vymazať, musí Tyros 

prijať (s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady) primerané kroky k tomu, aby informoval iných 
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správcov osobných údajov, ktorí tieto osobné údaje spracúvajú, že subjekt údajov žiada, aby vymazali 

všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie aj replikácie.  

14. Tyros nie je povinný splniť povinnosti podľa ods. 12 a 13 tohto článku smernice, ak je spracovanie 

osobných údajov pre neho nevyhnutné, napr. pre splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje 

spracovanie osobných údajov právom Európskej únie alebo právnym poriadkom Slovenskej 

republiky, ktoré sa na Tyros vzťahuje, alebo pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych 

nárokov pod.  

15. Tyros je povinný obmedziť spracovanie osobných údajov subjektu údajov, ak:  

a. subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Tyros mohol 

presnosť osobných údajov overiť;  

b. spracovanie je protiprávne a subjekt údajov namieta voči vymazaniu osobných údajov a žiada 

namiesto toho obmedzenie ich použitia;  

c. Tyros už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre 

určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;  

d. subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu podľa ods. 19 tohto článku smernice, pokiaľ 

nebude overené, či oprávnené dôvody Tyros pre spracovanie prevažujú nad oprávnenými 

dôvodmi subjektu údajov.  

16. V prípade, že Tyros obmedzil spracovanie osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku tejto 

smernice, môžu byť tieto osobné údaje spracovávané len so súhlasom subjektu údajov, alebo z 

dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo 

právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu 

Európskej únie.  

17. Tyros vopred informuje subjekt údajov o zrušení obmedzenia spracovania osobných údajov podľa 

ods. 15 tohto článku smernice.  

18. Tyros je povinný oznámiť jednotlivým príjemcom, bližšie vymedzeným v Čl. I ods. 6 tejto smernice, 

informáciu o všetkých opravách alebo výmazoch osobných údajov, o obmedzení spracovania 

osobných údajov s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané 

úsilie. Tyros taktiež informuje subjekt údajov o týchto príjemcoch, ak to subjekt údajov požaduje.  

19. V prípade, že subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov zo strany Tyros, 

ktoré Tyros spracováva na účel oprávnených záujmov Tyros či tretej osoby, Tyros na základe tejto 

námietky osobné údaje ďalej nespracováva, ibaže preukáže závažné oprávnené dôvody pre 

spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo pre 

určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Tyros musí subjekt údajov o tomto práve informovať, 

a to najneskôr pri prvej komunikácii s dotknutou osobou.  

20. Tyros nie je oprávnený nevykonávať ohľadom subjektu údajov žiadne rozhodovanie založené 

výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre subjekt údajov právne 

účinky alebo ak sa ho obdobným spôsobom významne týka. Toto ustanovenie nemožno využiť v 

prípade, že rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety je nevyhnutné na uzavretie alebo na plnenie 

zmluvy medzi subjektom údajov a Tyros alebo ak je založené na výslovnom súhlase správcu údajov.  

21. Subjekt údajov má právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré poskytol Tyrosu, teda právo získať 

tieto osobné údaje v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej podobe a tie predať inému 

správcovi a to v prípade, že spracovanie týchto osobných údajov je založené na súhlase udelenom 

subjektom údajov. 

22. Subjekt údajov má právo podať v prípade, že sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov 

došlo k porušeniu Nariadenia, sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných 

údajov. 
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Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a dodatky tejto smernice robí štatutárny orgán Tyros.  

2. Táto smernica nadobúda platnosť dňom vydania a účinnosť dňa 25. 5. 2018.  

3. Táto smernice v papierovej podobe bude subjektom údajov k dispozícii v mieste sídla Tyros a v 

elektronickej forme na webovej stránke Tyros. 

 

Vo Vrbovom dňa 01. 05. 2018 

 

............................................................. 

Ing. Ivo Luňák,   

konateľ Tyros Loading Systems SK s. r. o. 

 

 


