Informovanie dotknutých osôb
1. Všeobecná časť
Prevádzkovateľ pre účely ochrany osobných údajov: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom
Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@ndsas.sk
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (fyzických osôb) vo viacerých informačných
systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“), v rámci ktorých vykonáva jednotlivé spracovateľské
činnosti:
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Zdroj: Priamo od dotknutej osoby. Dotknutá osoba je v prípade plnenia zákonnej povinnosti
povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade registrácie dotknutá osoba udelila svoj súhlas dobrovoľne.
Prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a v súlade s TP 103 „Povoľovacie konanie na zvláštne užívanie
pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov (a niektoré súvisiace
vybrané povinnosti správcov pozemných komunikácií a iných subjektov)“ vydáva posúdenie a určenie
podmienok pre prejazd nadmernej a nadrozmernej prepravy. Za účelom požiadania o posúdenie a
určenie podmienok pre prejazd nadmernej a nadrozmernej prepravy je potrebné sa vopred zaregistrovať.
Konto sa vzťahuje a je založené na jednotlivého, menovite registrovaného používateľa. Dotknutá osoba
uvádza v registračnom formulári osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ulica a číslo domu, PSČ,
mesto, štát, emailová adresa. Pred používaním konta musí prebehnúť jeho registrácia. Po kompletnom
zadaní do formulára obdrží e-mail o úspešnom zaregistrovaní. Svoje konto môže využívať po zadaní
svojich prihlasovacích údajov (e-mailová adresa a heslo). Registračné konto je vytvárané na základe
súhlasu dotknutej osoby.
Po zaregistrovaní je dotknutá osoba oprávnená po prihlásení požiadať o vydanie posúdenia
a určenia podmienok pre prejazd nadmernej a nadrozmernej prepravy v súlade so zákonom č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje počas existencie registrácie, konto je možné na základe
požiadavky kedykoľvek vymazať.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom poverených a poučených oprávnených
osôb (osôb v pracovnoprávnom vzťahu, členov orgánov spoločnosti) a má určenú zodpovednú osobu,
ktorej kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle. Inak prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých
osôb poskytuje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. súdu, polícii,
orgánom činným v trestnom konaní, kontrolným orgánom, iným orgánom štátnej a verejnej správy)

alebo samotným dotknutým osobám (pri realizácii práv dotknutých osôb) alebo vlastným oprávneným
osobám (t.j. osoby v pracovnoprávnom vzťahu a členovia orgánov spoločnosti, ktoré sú poverené
a poučené vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti). Prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo
EÚ a EHS) alebo medzinárodnej organizácie prevádzkovateľ neuskutočňuje.
K spomenutej realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby
(fyzické osoby) majú:
 Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je
povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu žiadosť vybaviť.
 Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva
s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu žiadosť vybaviť.
 Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva
s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu žiadosť vybaviť.
 Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri
realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu žiadosť vybaviť.
 Právo odvolať súhlas, a to prostredníctvom písomnej žiadosti alebo oznámenia zaslaného e-mailom
na adresu: nadrozmerka@ndsas.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo pred takýmto odvolaním.
 Právo podať návrh na začatie konania.
- ak sa jednotlivec domnieva, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva nezákonne, môže podať návrh
na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: zodpovednaosoba@ndsas.sk

