
TECHNICKÁ A EMISNÁ KONTROLA, KONTROLA ORIGINALITY 
Informácie o spracúvaní osobných údajov  

  
V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak 
máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných 
údajov. Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. 
Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových 
stránkach www.stkbytca.sk. 
 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.  
 

Prevádzkovateľ: 
MUDr. Milan Minarik STK, Novákova 5/8, 036 01 Martin, IČO: 37 135 317,  Prevádzka: Hlavná 363/4, Bytča,  
Email: info@stkbytca.sk,  Tel.: +421 41 55 23 209, (ďalej len „my“) 
 

Osobné údaje ktoré spracúvame: 
Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia telefónne číslo a adresa  
elektronickej pošty (nepovinný údaj),  dátum a čas kontroly. 
Údaje z osvedčenia o evidencii vozidla  
Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie KO 
Videozáznamy a snímky z priebehu kontroly 
Údaje o rezervácii termínu kontroly 
Údaje uvedené v dotazníku spokojnosti 
Údaje o pripomenutí termínu nasledujúcej kontroly 
 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje: 
Vaše osobné údaje na účel vykonania technickej a emisnej kontroly, kontroly originality, spracovanie protokolov 
emisnej kontroly a technickej kontroly, spracovanie odborných posudkov kontroly originality a vyhotovovania 
obrazových záznamov a snímok z priebehu kontrol spracúvame na základe osobitných zákonov najmä Zákona 
č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a súvisiace predpisy. 
 
Ak si u nás rezervujete termín kontroly spracúvame Vaše osobné údaje na základe plnenia zmluvy resp. 
predzmluvných vzťahov. 
 
Ak nás požiadate o pripomenutie termínu nasledujúcej kontroly alebo nám pošlete informácie o Vašej spokojnosti 
(dotazník spokojnosti) spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Súhlas je dobrovoľný 
a môžete ho kedykoľvek odvolať. 
 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame: 
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, na dobu nevyhnutnú na účely 
našich oprávnených záujmov alebo na dobu platnosti Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli: 

- Protokoly technickej a emisnej kontroly a kontroly originality 5 rokov po roku, ktorého sa týkajú 
- Videozáznamy priebehu kontroly 2 kalendárne roky 
- Snímky z priebehu kontroly 20 kalendárnych rokov 
- Údaje o rezervácií termínu kontroly maximálne 6 mesiacov po termíne rezervácie 
- Údaje v dotazníku spokojnosti a pripomenutí termínu nasledujúcej kontroly maximálne 6 mesiacov po 

zaslaní dotazníka spokojnosti resp. po pripomenutí kontroly  
 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť? 
Poskytnutie osobných údajov na základe osobitných zákonov je povinné. V prípade neposkytnutia osobných 
údajov nemôžeme vykonať kontrolu vozidla. 
Poskytnutie osobných údajov na účely rezervácie termínu kontroly je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia si 
nemôžete rezervovať termín. 
Poskytnutie osobných údajov na pripomenutie termínu nasledujúcej kontroly a dotazníka spokojnosti je 
dobrovoľné.  V prípade neposkytnutia Vám nepripomenieme termín nasledujúcej kontroly. Dotazník spokojnosti 
môžete poslať aj anonymne. 
  

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané? 
Príjemcovia na základe osobitných zákonov: 
TESTEK, s.r.o., S-EKA, s.r.o., IRIS-IDENT, s.r.o., ktoré zabezpečujú centrálne informačné systémy EK, TK a KO  
prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov. 
 
Sprostredkovatelia: 

http://www.stkbytca.sk/
mailto:info@stkbytca.sk


Spracúvanie Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda 
sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných 
zmluvných pokynov. 
Našimi sprostredkovateľmi sú:  
- Poskytovatelia IT služieb 
 
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín. 
 

Zdroj Vašich osobných údajov: 
Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Zdroj, z ktorého pochádzajú Vaše osobné 
údaje sú aj centrálne informačné systémy EK, TK a KO.  Zdroj, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje môžu 
byť aj  osoby, ktoré poveríte zabezpečením kontroly Vášho vozidla. 
 

Aké máte práva? 
 
Právo na odvolanie súhlasu 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely pripomenutia termínu nasledujúcej kontroly a dotazníka 
spokojnosti môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky 
na emailovú adresu info@stkbytca.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov  
pred jeho odvolaním.  
 
Právo na prístup k Vašim osobným údajom 
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie 
Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené. 
 
Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov 
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych 
a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše 
osobné údaje správne a aktuálne. 
 

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:  
 
Právo na vymazanie osobných údajov 
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil 
alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne. 
 
Právo na obmedzenie spracúvania 
Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov. 
 
Právo na prenos Vašich osobných údajov  
Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne 
používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu 
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené. 
 
Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov  
Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uplatnenie práva namietať však nie je absolútne. 
Pri uplatnení práva namietať nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť 
nášho oprávneného záujmu.  
 
Spôsob uplatňovania práv 
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú 
adresu info@stkbytca.sk.  
Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu 
v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená 
o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného 
mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo 
často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.  
 
Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 
12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito 
podmienkami, prípadne platnou legislatívou.  
 
 
 
Platné od 15.04.2020 
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