
Vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov na in ternetovej stránke Škoda 
Auto Slovensko 
 
Škoda Auto venuje veľkú pozornosť ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie 
o zásadách ochrany osobných údajov vysvetľuje metódu získavania a používania 
osobných údajov získaných od užívateľov internetovej aplikácie Škoda Auto (ďalej len 
„internetová stránka“). Škoda Auto nezhromažďuje také osobné údaje, ktoré by jej 
užívatelia neposkytli dobrovoľne.  
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Získavanie osobných údajov  
Ak Škoda Auto potrebuje údaje, ktoré jej umožnia identifikovať vás (osobné údaje) alebo 
vás kontaktovať s cieľom poskytnúť vám požadovaný produkt alebo službu (napr. 
informácie o produktoch a službách spoločnosti, účasť na súťažiach, objednanie 
elektronického informačného bulletinu, prístup k prémiovej internetovej stránke alebo 
prístup k obmedzenej službe, registrácia na podujatie, nákup, sťahovanie alebo 
registrácia produktov Škoda Auto), o takéto údaje vás požiadame. Údaje, ktoré Škoda 
Auto zhromažďuje v súvislosti s vašou osobou, môžu obsahovať vaše meno 
a priezvisko, titul, názov spoločnosti alebo organizácie, e-mailovú adresu do 
zamestnania a telefónne číslo, adresu zamestnania alebo domov, informácie o pracovnej 
pozícii, iné informácie o spoločnosti a/alebo údaje o vašej kreditnej karte.  
 
Prostredníctvom internetovej stránky sa môžu získavať určité informácie o návštevách 
užívateľov, napr. názov vášho poskytovateľa internetových služieb a IP adresa, z ktorej 
sa používatelia pripájajú na internet, dátum a čas ich prístupu na internetovú stránku, 
stránky, z ktorých si otvárajú internetovú stránku Škoda Auto a internetovú adresu, 
z ktorej navštevujú internetovú stránku Škoda Auto. Tieto informácie sa používajú na 
analyzovanie trendov, spravovanie a inováciu internetovej stránky, ako aj na 
zhromažďovanie informácií o hardvéri a softvéri na účely poskytovania požadovaných 
služieb.  
 
Spoločnosť Škoda Auto poskytuje užívateľom internetovej stránky možnosť priamo 
spolupracovať s jej zamestnancami, expertmi a pracovníkmi za účelom výmeny 
poznatkov a noviniek o produktoch Škoda Auto a súvisiacich technológií. Ak si želáte, 
aby vašu e-mailovú adresu alebo iné osobné údaje tretie strany nezhromažďovali 
a nepoužívali bez vášho súhlasu, odporúčame vám, aby ste pri zadávaní vašej e-
mailovej adresy alebo iných osobných údajov v rámci diskusných skupín, konverzácií 
alebo iných verejne prístupných fór tak činili so zvýšenou opatrnosťou. Ďalšie informácie 
a pokyny ohľadom bezpečného používania technických komunít Škoda Auto sú uvedené 
nižšie.  
 



Používanie osobných údajov  
Osobné údaje získané prostredníctvom tejto internetovej stránky budú použité na účely 
personifikácie a na poskytnutie požadovaných produktov a služieb, ktoré ste požadovali, 
alebo na ktoré ste dali súhlas.  
 
Škoda Auto môže využívať osobné údaje na poskytovanie kvalitnejších služieb 
zákazníkom, na inovovanie svojej internetovej stránky a všetkých súvisiacich produktov 
a služieb Škoda Auto, a na zjednodušenie používania tejto stránky, čo možno dosiahnuť 
eliminovaním potreby opakovane vkladať tie isté informácie a prispôsobovaním stránky 
špecifickým preferenciám a záujmom používateľov. Informácie získané prostredníctvom 
internetovej stránky sa môžu použiť na získanie ucelených informácií o kontaktoch so 
spoločnosťou Škoda Auto a v súvislosti s informáciami získanými prostredníctvom iných 
služieb Škoda Auto.  
 
Týmto súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vám 
poskytovali dôležité informácie o využívaných produktoch alebo službách, vrátane 
dôležitých aktualizácií a upozornení. S vaším súhlasom vám môžeme poskytovať 
informácie aj o ďalších produktoch a službách Škoda Auto a poskytovať informácie 
našim partnerom, ktorí vám rovnako môžu zasielať informácie o produktoch a službách 
spoločnosti Škoda Auto.  
 
Na účely prieskumu môžeme kombinovať informácie o návštevníkoch internetovej 
stránky s anonymnými demografickými informáciami. Takéto informácie môžeme použiť 
na zvýšenie atraktívnosti obsahu. V rámci sekcií stránky s obmedzenými prístupom 
môžeme na základe vášho súhlasu kombinovať informácie o vašich návštevách stránky 
s vašimi osobnými informáciami, aby sme vám mohli poskytnúť obsah prispôsobený 
priamo vám.  
 
V niektorých prípadoch Škoda Auto poskytuje určité služby (napr. webhosting, balenie, 
odosielanie a doručovanie cien, odpovede na otázky zákazníkov ohľadom produktov 
a služieb a informácie o našich produktoch, špeciálnych ponukách a iných nových 
službách) prostredníctvom inej spoločnosti. Týmto spoločnostiam poskytujeme len tie 
osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie konkrétnej služby. Navyše od nich 
vyžadujeme, aby zaobchádzali s informáciami prísne v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Zákona č. 480/2004 o niektorých službách informačnej spoločnosti, 
a nevyužívali ich na iné účely.  
 
Škoda Auto môže poskytnúť osobné údaje tretím stranám výlučne v prípadoch, keď to 
nariaďuje alebo umožňuje zákon alebo v dobrej viere, že je to potrebné na: (a) dodržanie 
zákonov príslušnej krajiny a zákonných postupov spoločnosti Škoda Auto; (b) ochranu 
a obranu práv alebo majetku spoločnosti Škoda Auto a jej internetových stránok; alebo 
(c) v naliehavých prípadoch na ochranu bezpečnosti zamestnancov a obchodných 
partnerov spoločnosti Škoda Auto, užívateľov produktov a služieb Škoda Auto 
a verejnosti.  
 
Osobné údaje získané prostredníctvom internetovej stránky je možné uchovávať 
a spracúvať v krajine, v ktorých má spoločnosť Škoda Auto a jej pobočky, dcérske 
spoločnosti alebo zástupcovia príslušné zariadenia.  
 
Kontrola osobných údajov  
Ak sa v tomto vyhlásení neuvádza inak, osobné údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom 
tejto internetovej stránky, nebudú poskytované mimo spoločnosti Škoda Auto a jej 



pobočiek a sesterských spoločností. Užívateľ má prístup k svojim osobným údajom 
a môže si vybrať spôsob kontaktovania na základe nižšie uvedených postupov.  
 
 
Prístup k osobným údajom  
Osobné údaje a spôsob kontaktovania, ktorý ste si vybrali prostredníctvom tejto 
internetovej stránky, možno prezerať a meniť pomocou „centrálnej identifikačnej služby“ 
(ďalej len „CIS“) na internetovej stránke Škoda Auto. Pred zobrazením osobných 
informácií sa objaví výzva, aby ste zadali vstupné údaje a heslo.  
 
V CIS môžete:  
 
• zobrazovať, meniť a mazať osobné údaje, ktoré ste už vložili prostredníctvom 

internetovej stránky,  
 
• zvoliť si, či chcete dostávať informácie marketingového charakteru z internetovej 

stránky, 
 
• prihlásiť sa na odoberanie informačných bulletinov o našich produktoch a službách 

alebo zrušiť ich odoberanie.  
 
 
Bezpečnos ť osobných údajov  
Škoda Auto venuje veľkú pozornosť bezpečnosti osobných údajov. Pomocou veľkého 
množstva bezpečnostných technológií a postupov prispievame k ochrane vašich 
osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením.  
 
Cookies 
Na internetovej stránke používame cookies, aby sme zabezpečili celistvosť 
registračného procesu a umožnili užívateľom osobne si prispôsobiť internetovú stránku. 
Cookie je malý textový súbor, ktorý server internetovej stránky umiestni na váš pevný 
disk. Súbor nemožno zneužiť na spúšťanie programov alebo zavírenie počítača. 
Cookies, ktoré sú vám pridelené, sú jedinečné a môže ich čítať len webový server na 
doméne, ktorá vám vydala cookie.  
 
Jednou z hlavných funkcií súboru cookie je šetriť váš čas. Ak si napríklad prispôsobíte 
internetovú stránku alebo ju prehliadate, pri nasledujúcej návšteve cookie upozorní 
internetovú stránku na špecifické informácie o vašich preferenciách. To zjednodušuje 
proces zobrazovania príslušného obsahu, uľahčuje orientáciu na internetovej stránke 
atď. Hneď ako sa vrátite na webový server, informácie zadané predtým môžu byť 
prečítané, čo uľahčuje používanie funkcií internetovej stránky, ktorú ste si už prispôsobili.  
 
Po odoslaní cookie na našu internetovú stránku je možné poskytovať pomoc 
prostredníctvom webových signálok (beacons) známych ako clear gif technology. Táto 
technológia je nástroj, ktorý umožňuje kompiláciu súhrnných štatistických údajov 
o používaní stránky, napr. o tom, koľko užívateľov internetovej stránky si vybralo kľúčové 
prvky (napr. linky alebo grafiku). Súhrnné štatistické údaje o internetovej stránke 
môžeme poskytnúť partnerským spoločnostiam a verejnosti.  
 
Cookies môžete automaticky prijať alebo odmietnuť. Väčšina prehliadačov prijíma 
cookies automaticky, zvyčajne je však možné nastaviť váš prehliadač tak, aby cookies 



odmietal. Ak cookies odmietnete, je možné, že nebudete môcť plne využívať interaktívne 
funkcie internetovej stránky Škoda Auto. 
 
 
Táto internetová stránka využíva na registráciu stránku CIS Škoda. Ak sa chcete 
zaregistrovať, zobrazia sa polia na zadanie vášho užívateľského mena a hesla. 
Registrácia vám umožní dostať sa na mnohé ďalšie stránky a súvisiace služby. Ak sa 
zaregistrujete pomocou služby CIS, zaregistrujte sa aj na internetovej stránke Škoda 
Auto a vytvorte si účet Škoda CIS.  
 
 
Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov  
V prípade potreby máme právo toto vyhlásenie aktualizovať. V takom prípade zmeníme 
aj dátum aktualizácie tohto vyhlásenia. O zmenách v tomto vyhlásení vás budeme 
informovať prostredníctvom oznamu vyveseného na našej internetovej stránke alebo 
zaslaním informácie priamo registrovaným užívateľom. Odporúčame vám, aby ste si 
pravidelne prezerali toto vyhlásenie, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime 
osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Ďalšie využívanie tejto služby znamená, že 
súhlasíte s vyhlásením o ochrane osobných údajov a s jeho aktualizáciami.  
 
 
Špecifické informácie, použité fotografie 
Škoda Auto si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny, farby a technické údaje 
modelov zobrazených a opísaných na tejto stránke. Fotografie modelov s ďalšími 
doplnkami, ktoré nie sú súčasťou štandardného rozsahu, sa môžu použiť ako ilustračné 
obrázky. Autori servera si vyhradzujú právo na prípadné chyby.  
 
Ďalšie podrobné informácie o základných a ďalších doplnkoch, aktuálnych cenách 
a dodacích podmienkach môžete získať u vášho predajcu Škoda.  
 
 
Kontakt  
Ak si myslíte, že spoločnosť Škoda Auto nekonala v súlade s týmto vyhlásením, 
kontaktujte nás e-mailom na tejto adrese: info@skodainfo.cz. V prípade, že bude vaša 
sťažnosť oprávnená, zistíme problém a vyriešime ho. 
 
 

Mladá Boleslav, február 2007 


