Zásady ochrany osobných údajov
Spoločnosť TOPTRANS EU, a.s., IČO: 36 703 923, so sídlom Na Priehon 50, 949 01
Nitra, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre, vl.č. 10363/N,
odd.: Sro (ďalej len “TOPTRANS EU„) zaručuje, že osobné údaje dotknutých osôb,
poskytnuté spoločnosti za účelom realizovania prepravy tovaru sa spracúvajú výlučne
v súlade s ustanoveniami Zák.č. 122/2013 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov v platnom
znení.
Osobné údaje získané TOPTRANS EU, či už ako prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa, nebudú zo strany spoločnosti TOPTRANS EU poskytnuté tretím
stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo nebol daný súhlas dotknutej osoby alebo
nenastane výnimočná situácia viď nižšie.
Spoločnosť TOPTRANS EU, a .s. v súlade s ustanovením §-u 23 ods. 2 Zák. č.
122/2013 Z.z. v platnom znení poveril výkonom dohľadu nad spracúvaním osobných údajov
zodpovednú osobu, ktorá dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení. Zamestnanci
spoločnosti ako i sprostredkovatelia, ktorí dochádzajú do styku s osobnými údajmi boli
zodpovednou osobou preškolení a poučení o spôsobe nakladania s osobnými údajmi v súlade
s ustanoveniami citovaného zákona.
Dotknuté osoby berú na vedomie, že osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím
stranám iba výnimočne, napr. v prípadoch potrebných na odvrátenie spáchania trestného
činu, obranu príp. zabezpečenie nárokov TOPTRANS EU, splnenie zákonných povinností zo
strany TOPTRANS EU a v prípade verejného záujmu.
Dotknuté osoby berú ďalej na vedomie, že uskutočnením registrácie v rámci
zákazníckeho systému alebo objednávkou prepravy tovaru /a to aj pre prípad objednávky
realizovanej prostredníctvom prevádzkovateľa/ od TOPTRANS EU súhlasia s tým, že
TOPTRANS EU si splnila svoje oznamovacie povinnosti v zmysle Zákona o ochrane
osobných údajov. Splnenie oznámenia sa vzťahuje aj na prípady ak prevádzkovateľ poveril
TOPTRANS EU spracúvaním osobných údajov až po získaní osobných údajov.
Cieľom TOPTRANS EU je postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s
legislatívou Európskej únie ako i právnym poriadkom SR napr. lex specialis Zákonom
o ochrane osobných údajov.
TOPTRANS EU prehlasuje ,že v spojitosti s nariadeniami EÚ ako i právnymi predpismi
platnými v SR a súvisiacimi s ochranou osobných údajov uskutočnila potrebné personálne,
technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečenia ochrany osobných údajov pred
prípadnou nezákonnou manipuláciou , zničením , stratou resp. inými nezákonnými formami
spracovania .

