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INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
 

1. Názov, kontakt spracovateľa osobných údajov  

SECTRAN Kft. (s.r.o.) [Sectran spoločnosť s ručením obmedzeným] (IČO: 16-09-016061; DIČ: 14313965-2-16; centrálna 
kancelária: H-1033, Budapešť, Szentendrei út č. 89-93.; telefón: +36 1 784 6830, zástupca: Tímea Garai, konateľka), ďalej len ako 
„SECTRAN”)].  

 

2. Predmet spracovania údajov  

Driver Intelligence Database (Inteligentná databáza vodičov motorových vozidiel, DiDb)  
 

3. Okruh dotknutých osôb  

Dotknutými osobami sú vodiči motorových vozidiel prihlasujúci sa k členstvu DiDb alebo členovia DiDb.  
 

4. Ciele spracovania údajov 

Prevádzka systému DiDb, zobrazenie a začlenenie šoféra motorového vozidla do dotknutého DiDb systému.  
 

5. Právny základ pre spracovanie údajov a predbežné informovanie  

Spoločnosť SECTRAN oboznámi pred začatím spracovania údajov dotknuté osoby so súčasným „Informačným materiálom 
o spracovaní osobných údajov“ a tiež účinným návodom, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť a týka sa predmetu jeho služieb, 
s názvom: „Príručka správy údajov DiDb systému“  (ďalej len ako „príručka“). Príručka je dostupná v registračných kanceláriách 
DiDb a na webovej stránke www.didb.eu. Spoločnosť SECTRAN spracováva osobné údaje pre dosiahnutie cieľu spracovania dát 
výlučne s právnym základom popísaným v bode 7 Príručky. Spracovanie údajov iniciuje dotknutá osoba svojou registráciou v 
systéme DiDb. Údaje pochádzajú priamo od dotknutej osoby – okrem údajov súvisiacich s úlohou prepravy, ktorú 
vykonáva dotknutá osoba, respektíve údajov z mimoriadnych udalostí týkajúcich sa výkonu prepravy, ktoré je možné spájať 
s dotknutou osobou, na základe čoho sa stávajú osobnými údajmi. Spoločnosť SECTRAN osobné údaje spracuje výlučne v záujme 
dosiahnutia cieľov, uplatnenia práva a plnenia záväzkov označených pri zadávaní údajov, a to v minimálnom rozsahu a za 
obmedzený čas, pričom dané údaje na súkromné ciele nevyužije. Získané údaje spoločnosť SECTRAN neodovzdá tretím osobám 
okrem prípadov poskytnutia údajov úradom v záujme vyšetrenia zdokumentovaných udalostí predpísaných právnymi predpismi 
a udalostí porušujúcich právne predpisy.  

 

6. Kategórie spracovaných údajov a spôsob evidencie údajov   

Kategórie spracovaných údajov: údaje slúžiace na identifikáciu osôb, kontaktné údaje, údaje týkajúce sa finančného plnenia, 
údaje týkajúce sa odbornej spôsobilosti pre prijatie a splnenie prepravy, údaje týkajúce sa úradnej spôsobilosti pre prijatie 
a splnenie prepravy, údaje z Výpisu z registra trestov, v prípade dvojitého občianstva: údaje Listiny o udelení občianstva,  údaje 
súvisiace s prepravou tovaru, údaje mimoriadnych udalostí týkajúcich sa plnenia prepravy, respektíve údaje týkajúce sa členstva 
DiDb. Prijatie a evidencia údajov sa vykonáva na papierovom zázname a so strojovým zaznamenaním. Detailnejší popis tohto 
procesu obsahuje Príručka.  

 

7. Spracovanie údajov 

Do spracovania osobných údajov môže spoločnosť SECTRAN, na základe súvisiacich právnych predpisov, zahrnúť spracovateľa 
údajov. O spracovateľoch údajov informuje spoločnosť SECTRAN dotknuté osoby v Príručke. Spracovateľ údajov si môže 
v závislosti od svojho zmluvného právneho pomeru vyžiadať, zaznamenať alebo zmeniť niektoré prvky údajových kategórií, ktoré 
sú uvedené v bode 6. Detailnejší popis obsahuje Príručka.  

 

8. Doba spracovania údajov, lehota na zmazanie údajov  

Spracovanie údajov medzi dotknutou osobou a spoločnosťou SECTRAN trvá do existencie právneho pomeru, respektíve do 
splnenia žiadosti dotknutej osoby na zmazanie. Spoločnosť SECTRAN ňou spracovávané osobné údaje zmaže bez omeškania 
v prípade, že dané osobné údaje už nie sú na účel (odchod zo systému DiDb), pre ktorý ich spoločnosť SECTRAN spracovávala, 
potrebné alebo sa spoločnosť SECTRAN dozvie, že spracovanie osobných údajov je protiprávne. Odchod zo systému je spojený 
s povinnosťou vrátenia DiDb kariet. Spracovateľ údajov dotknutú osobu definitívne vymaže zo systému. Opätovné prijatie 
vymazaného vodiča motorového vozidla už nie je možné.  

 
9. Opatrenia bezpečnosti údajov  

Zamestnanci vykonávajúci spracovanie údajov u organizačných zložiek spoločnosti SECTRAN a zamestnanci organizácií 
vykonávajúcich niektoré operácie spracovania údajov z poverenia spoločnosti SECTRAN sú povinní zistené osobné údaje 
zachovať ako obchodné tajomstvo, respektíve sú povinní podať Vyhlásenie o mlčanlivosti. Okrem toho sa spoločnosť SECTRAN 
v súlade s Príručkou postará o bezpečnosť údajov, ďalej vykoná technické a organizačné opatrenia a bude tiež uplatňovať 
procesné pravidlá, ktoré sú potrebné pre uplatnenie súvisiacich právnych predpisov.  

 

10. Práva dotknutej osoby týkajúce sa spracovania jej osobných údajov. Možnosti uplatnenia práva a opravného 
prostriedku  

Dotknutá osoba môže prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti SECTRAN, uvedených v bode 1, žiadať o konanie 
súvisiace s jej právami, detailne popísanými v bode 6 Príručky, a tiež sa môže informovať ohľadom možností pre obrátenie sa na 
odvolací orgán alebo súd.   

 
 Podpísaný                                                                             informačný materiál som si prečítal/a a jeho obsah beriem na vedomie.  
 

 

________________, ______deň, ___________mesiac_______ rok,     

                                                                                                            

           Podpis 

http://www.didb.eu/

