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1 NAŠE ZÁVÄZKY PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV  

V rámci privilegovaného vzťahu, ktorý má  spoločnosť Trans vat SK s každým zo svojich zákazníkov, by 
vás chcela informovať o svojich záväzkoch týkajúcich sa ochrany vašich osobných údajov. 

Napriek vylúčeniu právnických osôb a profesionálnych údajov spoločností z rozsahu pôsobnosti 
smernice je potrebné poznamenať, že spoločnosti Trans vat SK môže zo zákona, z nariadenia 
prevádzkovateľov mýtnych služieb alebo na základe uloženia zo strany daňovej alebo colnej správy 
vyplývať povinnosť zhromažďovať osobné údaje a informácie, najmä pokiaľ ide o manažérov 
spoločnosti a/alebo jej spoločníkov. 

Táto Charta uvádza jasné, jednoduché a pravde zodpovedajúce informácie o spracovaní údajov 
spoločnosťou Trans vat SK a právach týkajúcich sa vašich osobných údajov v jednom dokumente. Táto 
Charta vám umožní pochopiť, aké informácie a osobné údaje zhromažďujeme a ako ich používame na 
to, aby sme vám denne poskytovali nové služby, a to pri rešpektovaní všetkých práv týkajúcich sa 
vašich osobných údajov. Bez ohľadu na použitý spôsob kontaktu sa spoločnosť Trans vat SK zaväzuje 
chrániť vaše súkromie v súlade s platnými právnymi predpismi tým, že zabezpečí ochranu, dôvernosť a 
bezpečnosť osobných údajov, ktoré ste nám zverili. 

1.1 KĽÚČOVÉ ZÁSADY 

Spoločnosť Trans vat SK sa zaviazala dodržiavať zásady, ktoré sú nevyhnutné pre rešpektovanie 
základných práv a dodržiavanie všetkých platných zákonov a nariadení, najmä Všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov GDPR (nariadenie (EÚ) 679/2016 z 27.04.2016): 

- Transparentnosť: poskytujeme vám užitočné informácie o cieľoch a príjemcoch vašich 
zhromaždených údajov. 

- Legitímnosť a relevantnosť: zhromažďujeme a spracovávame len tie údaje, ktoré sú potrebné na 
uvedené účely; 

- Dôvernosť a integrita: implementujeme všetky primerané technické a organizačné opatrenia na 
ochranu vašich osobných údajov pred zverejnením, stratou, úpravou alebo prístupom zo strany 
neoprávnených tretích osôb; 

- Uchovávanie: osobné údaje uchovávame výlučne na čas potrebný na definované účely spracovania 
alebo služby; 

- Dodržiavanie vašich práv: poskytneme vám možnosť prístupu, opravy a odstránenia vašich 
osobných údajov. Sme vám k dispozícii v prípade, že chcete uplatniť svoje právo na námietky a vaše 
právo na prenos dát.  
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1.2 POSTUPY PRI PODÁVANÍ SPRÁV 

Podľa ustanovenia 37 preambuly1 nariadenia GDPR 679/2016: 

“Skupinu podnikov by mal zahŕňať riadiaci podnik a ním riadené podniky, pričom riadiaci podnik by 
mal byť podnikom, ktorý môže vykonávať dominantný vplyv na ostatné podniky napríklad v dôsledku 
toho, že ich vlastní, v dôsledku finančnej účasti alebo pravidiel upravujúcich činnosť podniku alebo v 
dôsledku právomoci presadiť vykonávanie pravidiel ochrany osobných údajov. 
Podnik, ktorý kontroluje spracúvanie osobných údajov v podnikoch, ktoré sú s ním prepojené, by sa 
mal spolu s týmito podnikmi považovať za skupinu podnikov.” 

Spoločnosti Luso Iva, Negobiter, Négométal SARL, Soset srl, Trans vat RO, Trans vat SK, Vat BG a Vat 
Polska môžeme považovať za skupinu podnikov so spoločnosťou Négométal SARL ako riadiacou 
spoločnosťou. 

Ako celoeurópska skupina so spoločnosťami založenými vo viacerých členských štátoch Európskej únie 
vám Trans vat SK a jej sesterské spoločnosti poskytujú jednotné kontaktné miesto: „vedúci orgán“ pre 
všetky spracovateľské aktivity v rámci Európskej únie. 

CNIL (Francúzska agentúra pre ochranu údajov) ponúka spoločnostiam možnosť, aby sa na základe 
predloženia vyhlásenia stala ich "vedúcim orgánom". CNIL je preto jednotným kontaktom skupiny 
Negometal vo vzťahu ku všetkým postupom v rámci nariadenia GDPR.    

1.3 GDPR MANAŽÉR 

MENO A PRIEZVISKO: Philippe LABOURDETTE 

E-mail: rgpd@negometal.com  

 

GDPR manažér je vaším výsadným kontaktom pre všetky otázky súvisiace so spracovaním vašich 
údajov, ako aj s vašimi zákonnými právami. Je tiež kontaktným bodom skupín CNIL a Negometal. 

 

  

                                                        
1 Odkaz na ustanovenia začínajúce slovom „keďže“, ktoré predchádzajú hlavnému zneniu predpisu a vysvetľujú 
príčiny prijatia právneho predpisu. 
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2 SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Súčasťou záväzku voči našim zákazníkom je aj povinnosť spoločnosti Trans vat SK zhromažďovať 
niektoré vaše osobné údaje v súlade s platnými predpismi. Informácie o spracúvaní údajov sú 
nasledovné:  

2.1 AKO ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať: 

 pri založení zákazníckeho účtu na základe vašej žiadosti (informačný formulár, podpis 
zmluvy, zber dokumentov požadovaných pre objednané služby ...); 

 počas rozvíjania našich obchodných vzťahov (zákazníci a potenciálni zákazníci); 
 keď vyplníte banner „kontaktujte nás“ na jednej z našich webových stránok; 
 automaticky, keď navštívite webové stránky skupiny Negometal (navigácia, URL, cookies 

...); 
 automaticky, keď sa pripojíte k svojmu zákazníckemu účtu na webovej stránke skupiny 

Negometal (prihlasovacie údaje ...) 

2.2 AKÝ JE CHARAKTER ZHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJOV?  

Deklaratórne osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom formulárov, ktoré sú na našich 
webových stránkach prístupné v digitálnom formáte, v papierovej forme alebo v odpovediach na 
otázky Oddelenia vzťahov so zákazníkmi. Povinné deklaratórne údaje sú špecifikované hviezdičkou 
na zbernom médiu. Aby ste mohli využívať naše produkty a služby, môže byť potrebné, s výnimkou 
osobitných prípadov, zhromažďovať:  

- jeden alebo viac dokladov totožnosti, v ktorých sú uvedené nasledujúce údaje, ktoré používame: 
priezvisko, krstné meno, dátum a miesto narodenia. 

Poštová adresa, e-mailová adresa, pevná linka alebo číslo mobilného telefónu, o ktoré žiadame, sú len 
obchodnými údajmi, s výnimkou jednoosobových spoločností alebo ak je klient rovnako konateľom 
spoločnosti. 

Vylúčenie určitých kategórií osobných údajov 

V súlade so zákonom za žiadnych okolností nezhromažďujeme určité kategórie osobných údajov 
obsahujúcich údaje, ktoré by mohli odhaliť rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské 
alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, osobné genetické údaje, biometrické údaje na 
jedinečný účel identifikácie fyzickej osoby, osobné údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života 
alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Tieto osobitné kategórie osobných údajov spoločnosť 
Trans vat SK nikdy nezhromažďuje ani nespracúva.  
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2.3 ČO JE ÚČELOM SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?  

 Údržba a aktualizácia zákazníckych súborov; 

 Riadenie našich obchodných vzťahov; 

 Ponúkanie nasledujúcich služieb skupiny Negometal: 

o  Daňové služby (vrátenie DPH, vrátenie spotrebných daní) 

o  Platobné riešenia (riešenia platby mýta, služby C2A - platba kartou MasterCard/debetnou 

kartou) 

o  Právne služby (zastúpenie v oblasti daní, pomoc v rámci Kartelu, Macronov zákon, zákon č. 

136) 

 Správa účtovníctva (napr. fakturácia, úhrada ...) 

 Na technické účely (napr. žiadosti o informácie od daňových správ alebo colnej kontroly, 
inšpekcie práce v rámci sociálneho mandátu Macronovho zákona, vrátenie DPH a daní...) 
 

 Súlad s potenciálnymi šetreniami a žiadosťami zo strany zákonom poverených orgánov 
verejnej moci (napr. správca dane, colné orgány ...); 

 

 Zacielenie na komunikáciu, ktorá vykonáva štatistické štúdie na základe všeobecných 
informácií (URL, krajina odoslania, e-mailová adresa). Jedná sa o jedinú analýzu osobných 
údajov vykonávanú spoločnosťou Trans vat SK. 
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2.4 KTO JE PRÍJEMCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Zabezpečíme, aby k vašim osobným údajom mali prístup len oprávnené osoby spoločnosti Trans vat 
SK a jej sesterských spoločností, v prípadoch, ak je to potrebné na plnenie nášho obchodného 
vzťahu. 
 
Naši poskytovatelia služieb môžu byť tiež príjemcami osobných údajov, ak je to nevyhnutne potrebné 
pri poskytovaní služieb, ktoré im zveríme. Príklady poskytovateľov: 
- dodávatelia (mýtne služby), 
- účtovník (zastúpenie v oblasti daní), 
- advokátska kancelária (služby právnej pomoci). 
 
Transakcie s príjemcami údajov, ktorými sú tretie strany, podliehajú zmluve, ktorá zabezpečuje ochranu 
vašich údajov a rešpektovanie vašich práv. 
 
Každá z vyššie uvedených spoločností skupiny Negometal sa zaviazala zabezpečiť, že každé 
spracovanie vašich údajov bude vykonané v súlade s vašimi právami. Spoločnosť Trans vat SK preto 
môže byť povinná vykonávať prenosy údajov na svoje sesterské spoločnosti na konkrétny účel a v 
súlade s platnými normami. 
 
Niektoré osobné údaje môžu byť z dôvodu plnenia zákonných, regulačných alebo zmluvných 
povinností zasielané aj tretím stranám alebo zákonom oprávneným verejným orgánom: 
- žiadosť o informácie od daňových orgánov alebo colných orgánov (DPH, mýtne a spotrebné dane), 
- inšpekcia práce (poverenia iných obchodných spoločností plnením funkcií orgánov v spoločnosti).  
 
SPOLOČNOSŤ TRANS VAT SK NEPRENÁŠA ÚDAJE DO KRAJÍN MIMO EURÓPSKEHO 
HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU2.   

  

                                                        
2 Členské krajiny EHP: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, 
Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká 
Británia.  
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2.5 AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

V článku 5 vyhlásenia č. 264/2016 z 21. júla 2016 (NS-048) sa uvádza, že osobné údaje sa nesmú 
uchovávať dlhšie, ako je čas nevyhnutne potrebný pre daný obchodný vzťah. Údaje použité na 
preukázanie práva alebo zmluvy alebo uložené v súlade so zákonnou povinnosťou však môžu 
podliehať pravidlám priebežnej archivácie na obdobie nepresahujúce trvanie nevyhnutné na 
účely, na ktoré sú uložené a v súlade s platnými ustanoveniami. 

V záujme dodržiavania všetkých platných zákonov a nariadení musí byť každý dokument vystavený 
alebo prijatý spoločnosťou uchovaný počas určitého minimálneho obdobia, počas ktorého môže 
vedenie vykonať následné kontroly. Tieto premlčacie lehoty sú definované rôznymi referenčnými 
textami podľa povahy dokumentu, ktorý sa má uchovávať, a súvisiacich zákonných povinností. 

Od zavedenia GDPR nesmie maximálna lehota úschovy žiadneho z vyššie uvedených dokumentov, 
ktoré obsahujú osobné údaje o fyzických osobách, prekročiť premlčaciu lehotu. 

Okrem firemných kancelárskych služieb, pre ktoré je minimálne obdobie uchovávania 18 mesiacov od 
doby vyslania zamestnanca, je minimálna A maximálna priebežná archivačná lehota na 
uchovávanie akýchkoľvek dokumentov obsahujúcich osobné údaje fyzických osôb v rámci Trans vat 
SK uvedená v nasledujúcej tabuľke :  

 
KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

A SÚVISIACE DOKUMENTY 
AKTÍVNE PRAVIDLÁ 

UCHOVÁVANIA 
REFERENČNÝ 
DOKUMENT 

ZÁ
KA

ZN
ÍC

KE
 Ú

D
AJ

E Údaje o vašom zákazníckom 
konte* 

5 rokov 
Prosím, uveďte 

referenčný dokument 

Osobné údaje pre prihlásenie na 
web stránky 

uchovávané počas doby 
potrebnej pre riadenie 
obchodného vzťahu 

Článok 5 z rokovania  č. 
264/2016 z 21.07.2016 

H
LA

VN
É 

Ú
D

AJ
E Identifikačné a kontaktné údaje: 

- Titul 
- Meno  
- Priezvisko 
- E-mailová adresa a telefón 

3 roky od zhromaždenia 
údajov alebo posledného 
kontaktu s potenciálnym 

zákazníkom  

Článok 5 z rokovania  č. 
264/2016 z 21.07.2016 

 Navigačné údaje a súbory cookies 13 mesiacov 
Článok 5 z rokovania  č. 
264/2016 z 21.07.2016 

* Sú to všetky dokumenty zhromaždené počas uzatvárania zmluvy a obsahujúce osobné údaje manažéra, 
pridružených zamestnancov alebo akejkoľvek inej fyzickej osoby (napr. obchodný register, údaje o bankovom 
účte, registračný doklad k vozidlu, zmluva samotná ...). 
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2.6 O AKÝ PRÁVNY ZÁKLAD SA OPIERA SPRACÚVANIE VAŠICH ÚDAJOV?  

Vaše údaje používame v súlade s podmienkami tejto Charty, všeobecnými podmienkami predaja alebo 
používania našich produktov alebo služieb s nepretržitou starostlivosťou o transparentnosť a 
bezpečnosť vašich údajov. Na tento účel môže byť spracovanie vašich údajov založené na inom 
právnom základe: 
 
- súhlas osoby: ak po jasných, zjavných a presných informáciách týkajúcich sa spracovateľskej operácie 
ste prostredníctvom písomného vyhlásenia, vrátane elektronických prostriedkov, súhlasili s tým, aby 
vaše osobné údaje boli spracované; 
 
- právny záujem: ak právny záujem spoločnosti Trans vat SK alebo príjemcov informácií (napríklad 
prevádzkovatelia mýtnych služieb) môže byť dostatočným dôkazom oprávnenosti spracovania vašich 
osobných údajov (napríklad poistenie úveru, banková záruka ...); 
 
- podpis zmluvy: ak sú vaše údaje potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, všeobecných podmienok 
predaja alebo použitia alebo predzmluvných opatrení prijatých v reakcii na vašu žiadosť; 
 
- zákonná alebo regulačná povinnosť: ak spoločnosť Trans vat SK musí vyhovieť prípadným 
šetreniam a žiadostiam od zákonom oprávnených verejných orgánov (napr. daňové úrady alebo colné 
orgány, inšpekcia práce pre poverenia iných obchodných spoločností plnením funkcií orgánov v 
spoločnosti...) 
 
Tieto spracovateľské operácie sa vykonávajú s ohľadom na vaše záujmy a vaše základné práva 
zákazníkov. Ako také sú spojené s opatreniami a zárukami, ktoré zabezpečia ochranu vašich záujmov a 
práv a zároveň dosiahnu spravodlivú rovnováhu s legitímnymi záujmami, ktoré sledujeme. 
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3 AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?  

V súlade s GDPR má každá osoba, v súvislosti s ktorou sa vykonáva spracovanie osobných údajov, 
právo, ktoré jej umožňuje udržiavať kontrolu nad údajmi, ktoré sa jej týkajú. Zaväzujeme sa 
rešpektovať tieto práva a poskytnúť Vám k nim jednoduchý prístup: 

 poštou, spolu s kópiou akéhokoľvek dokladu totožnosti, zaslaného na adresu „GDPR 
manažér“, NEGOMETAL SARL, 6 chemin de Jorlis, 64600 Anglet (Francúzsko); 

 e-mailom s akýmkoľvek naskenovaným dokladom totožnosti s predmetom: „GDPR“ na túto e-
mailovú adresu: rgpd@negometal.com  

Prevádzkovateľ osobných údajov3 sa zaväzuje poskytnúť odpoveď v lehote 1 mesiaca.  

3.1 PRÁVO NA INFORMÁCIE, PRÁVO NA PRÍSTUP, PRÁVO NA OPRAVU, PRÁVO NA VÝMAZ  

Na uplatnenie vašich práv na informácie, prístup, opravu a výmaz Vám ponúkame možnosť: 

 informovať vás o spracovaní vašich osobných údajov, ako aj o vašich právach 
a podmienkach ich uplatnenia tým, že vám poskytneme prístup k tejto Charte v momente, ako 
získame vaše údaje. Navyše náš GDPR manažér vám ostáva naďalej k dispozícii, aby odpovedal 
na všetky vaše otázky; 
 

 Prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa vás týkajú tak, aby ste vedeli, či vaše osobné údaje 
môžu byť predmetom spracovania a aby ste ich mohli získať v zrozumiteľnom formáte. 

 

 Poznať pôvod zhromažďovania údajov; 
 

 Prístup k informáciám, ktoré používa správca údajov na rozhodovanie o spracovaní údajov 
a získať ich kópiu; 

 

 Vyžadovať opravu, kompletizáciu, aktualizáciu alebo odstránenie údajov. Prevádzkovateľ 
údajov sa zaväzuje oznámiť ostatným príjemcom zmeny, pokiaľ takéto oznámenie nevyžaduje 
neprimerané úsilie.   

3.2 PRÁVO NA NÁMIETKY 

Máte právo odmietnuť spracovanie údajov na konkrétny účel, alebo ak bolo takéto použitie pôvodne 
akceptované, namietať proti jeho pokračovaniu (prieskum predaja, informačný bulletin...). 

3.3 PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV  

Toto nové právo na prenosnosť má za cieľ posilniť kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. V súčasnosti 
môžete požiadať o vyhľadanie údajov, ktoré ste nám poskytli na osobné použitie, alebo ich poslať 
tretej strane podľa vášho výberu.  

 

                                                        
3 Osoba alebo subjekt, ktorý jednotlivo alebo spoločne, určuje účely a metódy spracúvania vašich osobných 
údajov.  
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4 NAŠE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A ZÁVÄZOK DÔVERNOSTI V SÚVISLOSTI 
S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Rešpektovanie vášho práva na ochranu údajov, bezpečnosť a dôvernosť je našou prioritou. 

Spoločnosť Trans vat SK plne implementuje bezpečnostné opatrenia prispôsobené stupňu citlivosti 
osobných údajov s cieľom chrániť pred akýmkoľvek nedobromyseľným vniknutím, stratou, zmenou 
alebo sprístupnením neoprávneným osobám. 

Pri vývoji, navrhovaní, výbere a používaní našich služieb založených na spracovaní osobných údajov 
spoločnosť Trans vat SK zohľadňuje právo na ochranu osobných údajov už od počiatku. Všetky osobné 
údaje sú dôverné a prístup k nim je obmedzený na zamestnancov spoločnosti Trans vat SK a 
poskytovateľov služieb konajúcich v mene spoločnosti Trans vat SK, ktorí ich vyžadujú v súvislosti s 
plnením svojich úloh. Všetky osoby, ktoré majú prístup k vašim údajom, sú viazané povinnosťou 
mlčanlivosti a pre prípad jej porušenia podliehajú disciplinárnym a/alebo iným sankciám. 

Operácie s príjemcami - tretími stranami podliehajú, za účelom zabezpečenia ochrany vašich osobných 
údajov a rešpektovania vašich práv, uzatvoreniu zmluvy. 

Spoločnosť Trans vat SK je plne odhodlaná chrániť osobné údaje, ktoré ste nám zverili. V tomto 
pretrvávajúcom záujme o bezpečnosť a ochranu vám odporúčame, aby ste boli opatrní, aby ste 
zabránili neoprávnenému prístupu k osobným údajom a ochránili svoje zariadenia (počítač, 
smartphone a tablety) pred akýmkoľvek nechceným alebo dokonca škodlivým prístupom pomocou 
silného hesla, ktoré odporúčame pravidelne meniť. Ak takéto zariadenie zdieľate s niekým iným, 
odporúčame vám odhlásiť sa po každom jeho použití. 
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SLOVNÍK POJMOV  

„Obchodný vzťah“ zahŕňa všetky vzťahy medzi spoločnosťou Trans vat SK a jej zákazníkmi, ako 
napríklad pri používaní našich produktov alebo služieb, vzťah, ku ktorému dochádza s našim 
Oddelením pre riadenie vzťahov so zákazníkmi alebo našim call centrom, alebo v súvislosti s vašimi 
sťažnosťami; 

„Zhromažďovať“ znamená akt zhromažďovania, resp. získavania osobných údajov. Takéto 
zhromažďovanie sa môže uskutočniť prostredníctvom dotazníkov alebo online formulárov; 

„Súhlas“ sa vzťahuje na akékoľvek vyjadrenie slobodnej, konkrétnej, informovanej a jednoznačnej 
ochoty, ktorou udeľujete súhlas, prostredníctvom vyhlásenia alebo akéhokoľvek písomného vyhlásenia, 
že vaše osobné údaje môžu byť predmetom spracovania; 

„Prevádzkovateľ údajov“ je osoba alebo subjekt, ktorý jednotlivo alebo spoločne určuje účel a 
metódy spracovania vašich osobných údajov; 

„Zdieľanie údajov“ sa vzťahuje na výsledok sprostredkovania zákazníckych databáz alebo databáz 
potenciálnych zákazníkov viacerých partnerov; 

„GDPR manažér“ je váš privilegovaný kontakt pre všetky otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov, 
ako aj zákonných práv. Je tiež kontaktným miestom CNIL a skupiny Negometal; 

„Skupina podnikov“ znamená riadiaci podnik a ním riadené podniky; 

„Služby online“ sa vzťahujú na digitálne služby ponúkané spoločnosťou Trans vat SK, ako sú webové 
stránky, aplikácie, súvisiace služby alebo mobilné služby; 

„Osobné údaje“ sa vzťahujú na akékoľvek informácie vo vzťahu k identifikovanej alebo 
identifikovateľnej fyzickej osobe, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom 
na identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo na jeden 
alebo viac špecifických prvkov jej fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, hospodárskej, 
kultúrnej alebo sociálnej identity; 

„Spracúvanie osobných údajov“ znamená akúkoľvek operáciu alebo skupinu operácií aplikovaných 
na vaše údaje bez ohľadu na príslušné médium služieb online alebo použitý postup; 

„Produkty alebo služby“ sa vzťahujú na všetky produkty a služby vrátane technologických produktov 
alebo služieb (webové stránky, aplikácie a súvisiace služby), ktoré ponúka alebo bude ponúkať 
spoločnosť Trans vat SK; 

„Obchodný prieskum“  sa vzťahuje na vyhľadávanie zákazníkov s tým, že to, že je obchodný znamená, 
že súvisí s podnikaním, že ho zahŕňa4; 

„Sesterská spoločnosť“ je spoločnosť, ktorá je vo vlastníctve tej istej materskej spoločnosti ako jedna 
alebo niekoľko ďalších spoločností; 

„Subdodávateľ“ je osoba, ktorá spracováva osobné údaje v mene osoby, štruktúry alebo subjektu 
zodpovedného za spracovanie; 

„Tretia strana“ označuje osobu odlišnú  od spoločnosti Trans vat SK a vašej osoby. 

                                                        
4 Slovník Larousse, 2017. 


