Pravidlá ochrany osobných údajov
v spoločnosti TANKER
I.
Úvodné ustanovenia
Osobné údaje, ktoré nám prostredníctvom tejto webstránky poskytnete spracúva spoločnosť
TANKER, s.r.o. ako Prevádzkovateľ. Identifikačné údaje spoločnosti TANKER, s.r.o. sú nasledovné:
Obchodné meno: TANKER, s.r.o.
sídlo: Hlavné námestie 96/45, Kežmarok 060 01
IČO: 31 731 945
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis v obchodnom registri: Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 3221/P
DIČ: 2020695864
IČ DPH: SK2020695864
štatutárny zástupca: Ing. Bartolomej Holop a Ing. Martina Benková
telefónne číslo: +421 52 468 56 81
adresa elektronickej pošty: tanker@tanker.sk
(ďalej len „spoločnosť TANKER“)
Spoločnosť TANKER je obchodnom spoločnosťou, ktorej hlavným predmetom podnikania je nákup
pohonných hmôt, ich distribúcia veľkoobchodným partnerom a prevádzkovanie čerpacích staníc.
Vzhľadom na to, že pri poskytovaní služieb spoločnosťou TANKER dochádza k spracúvaniu
osobných údajov dotknutých osôb, spoločnosť TANKER dôsledne dbá na ich ochranu a osobné údaje
fyzických osôb spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 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) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
II.
Účely spracúvania osobných údajov v spoločnosti TANKER
Spoločnosť TANKER spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre dosiahnutie nasledovných účelov:
1)

Uzatvorenie a plnenie predmetu zmluvy
Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie a plnenie predmetu zmlúv, ktorých
zmluvnou stranou je spoločnosť TANKER a dotknutá osoba, vykonávanie opatrení pred
uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a vedenie evidencie členov
štatutárnych orgánov, zamestnancov zmluvných partnerov alebo nimi poverených alebo
splnomocnených osôb za účelom komunikácie s druhou zmluvnou stranou.
Právnym základom spracúvania je plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred

uzatvorením zmluvy, ako aj oprávnené záujmy spoločnosti TANKER ako prevádzkovateľa,
ktorými sleduje účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou.
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou a v prípade ich
neposkytnutia spoločnosti TANKER nedôjde k vzniku zmluvného vzťahu.
Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané počas doby trvania účelu, na ktorý sú
spracúvané, a teda po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou a plnenia
vzájomných práv a povinností z nej vyplývajúcich.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: daňoví
a účtovní poradcovia, advokáti, orgány Finančnej správy, banky a pobočky zahraničných bánk,
exekútori, súdy, orgány činné v trestnom konaní.
2)

Marketing
Účelom spracúvania osobných údajov je propagácia a reklama spoločnosti TANKER a služieb
poskytovaných spoločnosťou TANKER a to najmä, ale nie len:
• Informovanie o produktoch a službách spoločnosti TANKER prostredníctvom reklamy;
• Zasielanie newslettrov o novinkách, akciách, ako aj zasielanie pozvánok a sviatočných
pozdravov;
• Marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti;
• Poskytovanie osobných údajov v rámci účasti v hodnoteniach alebo rebríčkoch;
• Cielená online reklama a vyhodnocovanie je úspešnosti.
Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby a oprávnené záujmy spoločnosti
TANKER ako prevádzkovateľa. Ak je právnym základom spracúvania slobodný súhlas
dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená
kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Lehota uchovávania
osobných údajov dotknutých osôb je 5 rokov, ak nie je súhlas dotknutej osoby odvolaný skôr.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom:
reklamné a marketingové agentúry, IT spoločnosti, kuriérske a doručovateľské spoločnosti,
advokáti.

3)

Bonusová karta
Účelom spracúvania osobných údajov je evidovanie zákazníkov, ktorí sa zaregistrujú za
účelom využívania bonusovej karty „Tankuj a boduj“ a tiež umožnenie čerpania benefitov
spojených s používaním bonusovej karty.
Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných
údajov. Udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať. Poskytnutie
osobných údajov je dobrovoľné. Lehota uchovávania osobných údajov dotknutých osôb je 5
rokov, ak nie je súhlas dotknutej osoby odvolaný skôr.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom:
reklamné a marketingové agentúry, IT spoločnosti, kuriérske a doručovateľské spoločnosti,
advokáti.
4)

Organizovanie výherných súťaží
Účelom spracúvania osobných údajov je organizovanie výherných súťaží a evidovanie
účastníkov súťaže a víťazov.
Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných
údajov. Udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať. Poskytnutie
osobných údajov je dobrovoľné. Lehota uchovávania osobných údajov dotknutých osôb je 2
roky, ak nie je súhlas dotknutej osoby odvolaný skôr.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom:
reklamné a marketingové agentúry, IT spoločnosti, kuriérske a doručovateľské spoločnosti,
advokáti, médiá (televízia, rozhlas, tlač, internet a pod.), obchodní partneri.
III.
Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť TANKER uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od
dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť TANKER spracúva osobné
údaje:
po dobu vyžadovanú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak spracúva
osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, resp. trvania predzmluvných vzťahov,
ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy;
po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť TANKER, ak je spracúvanie
osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na
základe súhlasu.
Po uplynutí vyššie uvedenej doby uchovávanie je spoločnosť TANKER oprávnená spracúvať osobné
údaje dotknutej osoby len na účely, ktoré Nariadenie GDPR automaticky považuje za zlučiteľné s
pôvodnými účelmi.
IV.
Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti TANKER prístup k osobným údajom, ktoré sa jej
týkajú. Dotknutá osoba má tiež právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných
údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá
osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť
dozornému orgánu.
1. Právo na prístup (článok 15 Nariadenia GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti TANKER potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej
osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má
zároveň právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z
článku 15 Nariadenia GDPR, a to najmä informácie o účele spracúvania, kategóriách dotknutých
osobných údajov, príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov atď.
2. Právo na opravu (článok 16 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť TANKER bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj
prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
3. Právo na vymazanie - právo na “zabudnutie“ (článok 17 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť TANKER bez zbytočného odkladu vymazala
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 Nariadenia GDPR.
Dôvody výmazu môže byť nasledovné: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, dotknutá osoba namieta voči
spracúvaniu, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a podobne.
4. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť TANKER obmedzila spracúvanie osobných údajov,
ak je daný niektorý z dôvodov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR a to napríklad ak dotknutá
osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti TANKER
overiť správnosť osobných údajov), ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti
vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, atď.
5. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia GDPR)
Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom
spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba
právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti TANKER,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné,
spoločnosť TANKER prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.
6. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie (článok 21 a 22
Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov,
ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti profilovaniu. Spoločnosť TANKER nesmie
ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré
prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má
právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto
marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak

dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také
účely nesmú spracúvať.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti TANKER, ktoré
je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
7. Právo podať sťažnosť (článok 77 Nariadenia GDPR)
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spoločnosť TANKER spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
v rozpore s Nariadením GDPR, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je na území
Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk .
8. Právo odvolať súhlas (článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR)
V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny
účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť:
-

elektronicky na e-mailovej adrese: tanker@tanker.sk
poštou zaslaním žiadosti na adresu spoločnosti TANKER: Hlavné námestie 96/45, Kežmarok
060 01

Spoločnosť TANKER je Vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej
žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže spoločnosť TANKER
v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Spoločnosť TANKER je povinná
dotknutú osobu informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti
spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe,
spoločnosť TANKER jej poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala
o poskytnutie informácie iným spôsobom.
Spoločnosť TANKER nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii.
Spoločnosť TANKER neprijíma rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní
vrátane profilovania. Informácie o používaní cookies spoločnosťou TANKER nájdete na našom webe
na www.tanker.sk
V.
Záverečné ustanovenia
Spoločnosť TANKER je oprávnená zmeniť tieto Pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť
TANKER prípadnou zmenou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov neobmedzí práva a slobody
dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z Nariadenia GDPR a súvisiacej legislatívy.
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