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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Slovak Lines, a.s. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez 

ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby 

každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto 
Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac 

informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Slovak Lines, a.s.. 
 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní 

činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. 
 

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa 
pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 1.8.2022. 

 
Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od 

toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež 

spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako 
sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy 

nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov. 
 

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje 

spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o 
Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto 

Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných 
údajov spoločnosťou Slovak Lines, a.s.. 

 

Ak ste alebo ak ste boli našimi zákazníkom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov 
môžete nájsť TU: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zákazníci.  

 
Ak ste alebo ak ste boli zástupcom našich obchodných partnerov, podrobnejšie informácie o 

spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť TU:  Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia 
obchodných partnerov.  

 

Ak ste adresátom alebo odosielateľom poštových zásielok, podrobnejšie informácie o 
spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť TU: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Iné [adresáti a 

odosielatelia pošty]. 
  

Ak ste bývalým zamestnancom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete 

nájsť TU:  Vyhlásenie o ochrane súkromia – bývalí zamestnanci.   
 

Ak ste fyzickou osobou, ktorá si v našej spoločnosti uplatňuje svoje práva v oblasti 
ochrany osobných údajov, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť TU: 

Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby [v súvislosti s uplatňovaním si svojich práv v oblasti 
ochrany OÚ].  

 

Ak ste alebo ak ste boli našim akcionárom, spoločníkom, štatutárnym orgánom našej 
spoločnosti, informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete TU:  Akcionári, spoločníci, štatutárne 

orgány a kontrolné orgány.  
 

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu 

sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu dpo@slovaklines.sk , alebo sa na nás obráťte 
prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Slovak Lines, a.s.. 

 

https://www.appgdpr.sk/doc/01GB5-602JY-VVVM-6E36-E03J-3B3K/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20z%c3%a1kazn%c3%adci.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GB5-5ZR9W-TCWX-HFGE-4A5P-WY33/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20z%c3%a1stupcovia%20obchodn%c3%bdch%20partnerov.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GB5-5ZR9W-TCWX-HFGE-4A5P-WY33/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20z%c3%a1stupcovia%20obchodn%c3%bdch%20partnerov.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GB5-61BNC-S090-ZC6X-EFTD-V9GX/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20In%c3%a9%20%5badres%c3%a1ti%20a%20odosielatelia%20po%c5%a1ty%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GB5-61BNC-S090-ZC6X-EFTD-V9GX/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20In%c3%a9%20%5badres%c3%a1ti%20a%20odosielatelia%20po%c5%a1ty%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GB5-5ZDYP-1E2H-WD7V-5BXR-0NQT/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20b%c3%bdval%c3%ad%20zamestnanci.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GB5-6203A-SD8Z-MEWJ-P3Y6-K2N1/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20fyzick%c3%a9%20osoby%20%5bv%20s%c3%bavislosti%20s%20uplat%c5%88ovan%c3%adm%20si%20svojich%20pr%c3%a1v%20v%20oblasti%20ochrany%20O%c3%9a%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GB5-6203A-SD8Z-MEWJ-P3Y6-K2N1/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20fyzick%c3%a9%20osoby%20%5bv%20s%c3%bavislosti%20s%20uplat%c5%88ovan%c3%adm%20si%20svojich%20pr%c3%a1v%20v%20oblasti%20ochrany%20O%c3%9a%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GB5-62MGM-5HDW-23BX-CWC1-2T4W/DIP%20Akcion%c3%a1r,%20Spolo%c4%8dn%c3%adk,%20Dozorn%c3%a1%20rada,%20Kontroln%c3%bd%20org%c3%a1n.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GB5-62MGM-5HDW-23BX-CWC1-2T4W/DIP%20Akcion%c3%a1r,%20Spolo%c4%8dn%c3%adk,%20Dozorn%c3%a1%20rada,%20Kontroln%c3%bd%20org%c3%a1n.html
mailto:dpo@slovaklines.sk

