
 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

 

Spoločnosť  DER KURIER Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Dulovo nám. 4, 82108 Bratislava spracúva 

osobné údaje dotknutých osôv v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES  a v súlade so zákonom č. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.   

Informácie o spracúvaní osobných údajov  podľa čl. 13 a čl. 14 GDPR. 

 

1. Prevádzkovateľ  

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť DER KURIER Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Dulovo 

nám. 4, 82108 Bratislava, je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, 

vložka č.: 55008/B, IČO: 44452888 (ďalej „Der Kurier "). V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete 

kontaktovať prostredníctvom adresy info@derkurier.sk 

 

2. Zodpovedná osoba  

Lucia Mládeneková, 02/ 54650271, mladenekova@derkurier.sk 

 

3. Účel spracúvania osobných údajov 

Vaše osobné údaje spracúvame pre účel vyzdvihovania a doručovania zásielok a uzatvorenia zmluvy, 

správy zmluvy alebo pre rokovania o uzatvorení alebo o zmene zmluvy uskutočnené na návrh 

dotknutej osoby. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný 

pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy a pre úspešné vyzdvihnutie alebo doručenie zásielky. 

 

4. Zákonnosť spracúvania - právny základ 

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zmlúv uzatvorených v zmysle zákona č.  513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.  

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na 

uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu. 
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5. Oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov 

Oprávneným záujmom spoločnosti DER KURIER Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Dulovo nám. 4, 82108 

Bratislava je informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy a používania nami udelených licencií a 

ponúkať Vám služby a produkty DER KURIER Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Dulovo nám. 4, 82108 

Bratislava. 

 

6. Tretie strany a príjemcovia 

Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím stranám. 

 

7. Doba spracúvania osobných údajov 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas trvania zmluvy (prepravy), aby sme Vám mohli 

poskytovať naše služby. Po ukončení Vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo 

súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných 

právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Pri priamych objednávkach (bez 

uzatvorenia zmluvy) budú Vaše údaje uchovávané počas doby 5 rokov. 

 

8. Práva  dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na DER KURIER Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Dulovo nám. 4, 

82108 Bratislava a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo 

na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie 

spracovávania a na prenositeľnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Práva môžete 

uplatniť na 02/16292, info@derkurier.sk 

 

     9. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  

         NIE 
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