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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Slovak Lines Express, 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 Express, 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 1.1. 2023. 

 
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 Express, 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 Express, a. s. . 

 

Informácie pre zákazníkov (cestujúcich) a návštevníkov autobusovej stanice 
 

• Vyhlásenie o ochrane súkromia – zákazníci. 

 

• Vyhlásenie o ochrane súkromia – návštevníci stanice. 
 

Informácie pre záujemcov o marketingové aktivity našej spoločnosti 
 

• Vyhlásenie o ochrane súkromia – používatelia sociálnych sietí a účastníci súťaží. 

 

Informácie pre obchodných partnerov  

 

• Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvné strany (štatutári a oprávnení zamestnanci 

obchodných partnerov). 
 

• Vyhlásenie o ochrane súkromia – nájomcovia. 

 

Informácie pre osoby uplatňujúce si svoje práva v oblasti ochrany osobných údajov: 
 

• Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby v súvislosti s uplatňovaním si svojich práv v 

oblasti ochrany OÚ. 
 

Iné 

• Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby - adresáti a odosielatelia pošty.  
 

https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4K3AJ-F9TW-XYAN-8AES-2VED/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20z%c3%a1kazn%c3%adci.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4NQ5M-D2RQ-DA4Q-9X72-S6WH/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20fyzick%c3%a9%20osoby%20%5bn%c3%a1v%c5%a1tevn%c3%adci%20stanice%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4KRBW-D06E-PD3X-24KA-R6W6/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20In%c3%a9%20%5bpou%c5%be%c3%advatelia%20soci%c3%a1lnych%20siet%c3%ad%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4JRTP-5JFV-A3PZ-Y3BV-QWSP/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20z%c3%a1stupcovia%20obchodn%c3%bdch%20partnerov.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4JRTP-5JFV-A3PZ-Y3BV-QWSP/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20z%c3%a1stupcovia%20obchodn%c3%bdch%20partnerov.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4M2P8-9201-0AG2-EY9N-Q0SK/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20fyzick%c3%a9%20osoby%20%5bn%c3%a1jomcovia%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4N247-GNFW-ARNQ-144R-S7RF/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/01GPN-4N247-GNFW-ARNQ-144R-S7RF/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/01GPN-4MD4H-HA3C-PME0-AMHF-6YFV/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20fyzick%c3%a9%20osoby%20%5badres%c3%a1ti%20a%20odosielatelia%20po%c5%a1ty%5d.html


Informácie pre uchádzačov o zamestnanie, osoby vstupujúce do pracovného pomeru 

alebo obdobného pracovného vzťahu, ich blízke osoby a bývalých zamestnancov 

 

• Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie. 

 

• Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci (osoby v súvislosti s uzatvorením pracovného 
pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu). 

 

• Vyhlásenie o ochrane súkromia – rodinní príslušníci zamestnanca (manželia/ky, vyživované 
deti zamestnancov).  

 

• Vyhlásenie o ochrane súkromia – bývalí zamestnanci (osoby, ktoré boli s prevádzkovateľom v 

pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu). 
 

Informácie pre spoločníkov, štatutárne orgány a kontrolné orgány 

• 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 Express, a. s. . 

 

 

https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4P1RY-NY3R-V2J0-FKSR-X3NG/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20uch%c3%a1dza%c4%8di%20o%20zamestnanie.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4PPX3-SMMZ-B5YT-SXWF-XV7T/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20In%c3%a9%20%5bzamestnanci%20-%20osoby%20v%20s%c3%bavislosti%20s%20uzatvoren%c3%adm%20pracovn%c3%a9ho%20pomeru%20alebo%20obdobn%c3%a9ho%20pracovn%c3%a9ho%20vz%c5%a5ahu%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4PPX3-SMMZ-B5YT-SXWF-XV7T/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20In%c3%a9%20%5bzamestnanci%20-%20osoby%20v%20s%c3%bavislosti%20s%20uzatvoren%c3%adm%20pracovn%c3%a9ho%20pomeru%20alebo%20obdobn%c3%a9ho%20pracovn%c3%a9ho%20vz%c5%a5ahu%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4NCME-D45R-YAJH-3XJP-AYQJ/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20rodinn%c3%ad%20pr%c3%adslu%c5%a1n%c3%adci%20zamestnanca%20%5bman%c5%beelia/ky,%20vy%c5%beivovan%c3%a9%20deti%20zamestnancov%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4NCME-D45R-YAJH-3XJP-AYQJ/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20rodinn%c3%ad%20pr%c3%adslu%c5%a1n%c3%adci%20zamestnanca%20%5bman%c5%beelia/ky,%20vy%c5%beivovan%c3%a9%20deti%20zamestnancov%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4Q1D5-GTZQ-T4R5-YEVK-MSNK/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20b%c3%bdval%c3%ad%20zamestnanci%20%5bosoby,%20ktor%c3%a9%20boli%20s%20prev%c3%a1dzkovate%c4%beom%20v%20pracovnom%20pomere%20alebo%20obdobnom%20vz%c5%a5ahu%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4Q1D5-GTZQ-T4R5-YEVK-MSNK/DIP%20Vyhl%c3%a1senie%20o%20ochrane%20s%c3%bakromia%20-%20b%c3%bdval%c3%ad%20zamestnanci%20%5bosoby,%20ktor%c3%a9%20boli%20s%20prev%c3%a1dzkovate%c4%beom%20v%20pracovnom%20pomere%20alebo%20obdobnom%20vz%c5%a5ahu%5d.html
https://www.appgdpr.sk/doc/01GPN-4R1VQ-HFRM-JRQ5-KGCH-3BB5/DIP%20Akcion%c3%a1r,%20Spolo%c4%8dn%c3%adk,%20Dozorn%c3%a1%20rada,%20Kontroln%c3%bd%20org%c3%a1n.html
mailto:dpo@slovaklines.sk

