
Informačná povinnosť

INFORMAČNÝ SYSTÉM
AGENDA VODIČOV

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracovania je vedenie agendy vodičov, plánovanie využitia vozidiel, ich ochrana
ako aj ochrana ďalších aktív prevádzkovateľa, plánovanie trás, nakládky, vykládky tovaru
v súlade s požiadavkami na fyzickú, zdravotnú spôsobilosť vodiča, ich povinné prestávky
(napr. podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006, zákon č. 462/2007 Z. z.,
dohoda AETR) a komunikáciu s obchodnými partnermi, ktorým sa tovar rozváža.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné  údaje  sa  spracovávajú  na  základe  článku  6  ods.  1  písm.  c)  a  f)  Nariadenia
Európskeho  Parlamentu  a Rady  (EÚ)  2016/679  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). 

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
- Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006,
- Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a doplnení zákona č.

125/2006  Z.  z.  o inšpekcii  práce  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  82/2005  Z.  z.
o nelegálne  práci  a nelegálnom  zamestnávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých
zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 

4. Zoznam osobných údajov:
Bežné personálne údaje o vlastných zamestnancoch sú opísané v IS personalistika a mzdy.
Okrem toho prevádzkovateľ o vlastných a externých vodičoch spracováva aj: karta vodiča,
údaje z vodičského preukazu, údaje z občianskeho preukazu alebo pasu vodiča, kvalifikačná
karta, zdravotná a psychologická spôsobilosť, informácie o kvalifikačných certifikátoch, ŠPZ
prideleného  vozidla,  poloha  vozidla,  telefónny  kontakt.  Pri  externých  vodičoch,  aj  ich
zamestnávateľ.  Poloha  vozidla  len  v prípadoch,  keď  ju  ich  zamestnávateľ  poskytne.

5. Dotknuté osoby:
Dotknuté  osoby,  o ktorých sa osobné údaje  spracúvajú sú:  Šoféri  vlastných a prenajatých
vozidiel.

6. Lehoty uloženia osobných údajov: 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. 
Kvalifikačné  údaje  vodiča  uchováva  prevádzkovateľ  5  rokov  od  ich  skončenia  platnosti
alebo 5 rokov od skončenia pracovného alebo obdobného vzťahu so šoférom.
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Pri  externých  vodičoch,  prevádzkovateľ  spracováva  ich  osobné  údaje  po  dobu  trvania
zmluvného vzťahu s externým dopravcom.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracovávať osobné údaje dotknutých osôb za účelom
efektívneho riadenia prepravy tovaru,  využitia  dopravných prostriedkov,  ochrany svojho
majetku, riadenia pracovného času šoférov, kontroly ich povinných prestávok, plánovania
a preplánovania  trasy,  prepravy  materiálu  podľa  aktuálnej  dopravnej  situácie  prípadne
iných nepredvídateľných okolností.

Prevádzkovateľ a tretia strana (obchodní partneri, ktorým sa tovar rozváža) majú oprávnený
záujem  identifikovať  vozidlo  (spoločne  so  šoférom)  v prípadoch,  keď  sa  príjme  alebo
odovzdá  tovar,  aby  nedošlo  k neoprávnenému odovzdaniu tovaru  subjektu,  ktorý  nie  je
prijímateľom tovaru, čím by vznikla finančná škoda a taktiež poškodenie obchodného mena
zúčastnených spoločností. 

8.  Postup osobných údajov do tretích krajín:
Prevádzkovateľ môže do tretích krajín postupovať identifikačné údaje šoféra a vozidla za
účelom preverenia oprávnenosti prijať alebo vydať prevážaný tovar obchodným partnerom
mimo krajín EU.

9.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa.  Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej  bezpečnosti  a ochrany  citlivých  informácií,  s presne  definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike. 
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10. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany Právny základ
Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods.  1  písm. c)  Nariadenia

Európskeho  Parlamentu  a Rady  (EÚ)  2016/679
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)

Obchodný  partner  –  prevádzkovateľ
poskytuje  identifikačné  údaje  šoféra
a vozidla  za  účelom  preverenia
oprávnenosti  prijať  alebo  vydať
prevážaný tovar 

na základe článku 6  ods.  1  písm.  f)  Nariadenia
Európskeho  Parlamentu  a Rady  (EÚ)  2016/679
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)

11. Kategória osobných údajov 

Bežné osobné údaje.


