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Informácie o ochrane osobných údajov 
Zeppelin SK s.r.o. 

 
Pre TELEMATIKU 

 
1. Všeobecné informácie  

 

Vo vašom stavebnom stroji alebo inom zariadení („stroj“) sú výrobcom nainštalované elektronické riadiace 
jednotky. Tieto riadiace jednotky spracúvajú dáta („strojové dáta“), ktoré napríklad prijímajú zo senzorov 
stroja, samé si ich vytvárajú alebo vymieňajú medzi sebou. Niektoré riadiace jednotky sú nevyhnutné na 
bezpečné fungovanie vášho stroja, ďalšie vám poskytujú podporu pri jeho používaní (asistenčné systémy), 
iné zabezpečujú komfortné funkcie. 
 
Niektoré stavebné stroje sú ďalej vybavené technológiou („Product Link“) výrobcu Caterpillar Inc., ktorá 
prostredníctvom GPS prenáša určitú časť dát o používaní stavebného stroja, ktoré sú generované príp. 
prijímané riadiacimi jednotkami, do Caterpillar Inc. so sídlom v Peoria, Illinois, USA.  
 
Objem resp. rozsah dát, ktoré sú zaznamenávané a sprístupnené na prenos zo stroja, závisí od hardvéru 
inštalovaného v stroji, resp. od kapacity jeho pamäti.  Ak je táto kapacita naplnená, najstaršie dátové 
záznamy sú prepisované novými.  
 
Spoločnosť Zeppelin SK s.r.o. („ZSK“) ponúka svojim zákazníkom servis celého stroja. To zahŕňa okrem 
iného aj využívanie softvéru na riadenie vozového parku („VisionLink“ resp. „My.Cat.Com“) od výrobcu 
Caterpillar Inc., ktorý zákazníkom pomocou technológie „Product Link“ alebo podobného systému 
poskytuje dáta odovzdávané jednotlivým výrobcom v spracovanej a prehľadnej podobe. Objem takto 
dostupných dát môže byť u jednotlivých výrobcov rôzny. Zákazník má vďaka tomu možnosť efektívne 
sledovať svoje stroje. Ďalšie informácie o „VisionLink“ resp. „My.Cat.Com“ nájdete na:  
https://www.zeppelin.sk/servis/-mojstroj-sk 
 
Odborný personál má navyše možnosť pomocou príslušného hardvéru a softvéru stiahnuť dáta 
generované strojom prostredníctvom tzv. elektronického riadiaceho modulu (Electronic Control Modul, 
ECM). To sa vykonáva spravidla v rámci údržby, servisu alebo opráv, kedy sa sťahujú a vyhodnocujú kódy 
chýb a udalostí (prekročenie medzných hodnôt v súvislosti s polohou GPS, dátum a čas) stroja. Tieto údaje 
umožňujú určiť, kde je nutné hľadať príčinu vady, ako ju možno opraviť a či môžu alebo nemôžu byť do 
stroja inštalované konštrukčné diely a iné komponenty. 
 
Nižšie uvádzame všeobecné informácie o spracúvaní dát v strojoch a v rámci servisnej údržby 
poskytované spoločnosťou ZSK.  
 

2. Spracúvanie osobných údajov a účely tohto spracúvania 
 

a. Osobné údaje 
 
Osobnými údajmi sú všetky informácie vzťahujúce sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej 
osobe (čl. 4 č. 1 GDPR). Sú to informácie ako napr. vaše meno, adresa, číslo telefónu a dátum narodenia. 
Údaje, ktoré nemajú žiadnu súvislosť s vašou osobou, ako napr. štatistické alebo anonymizované údaje, 
nie sú osobnými údajmi. 
 
Každý stavebný stroj je označený jedinečným identifikačným číslom vozidla (VIN). Ak má stavebný stroj 
povolenie na cestnú premávku, je v Slovenskej republike možné pomocou identifikačného čísla vozidla na 
základe informácií od dopravného inšpektorátu vysledovať súčasných aj bývalých prevádzkovateľov alebo 
majiteľov stavebného stroja. Okrem toho existujú aj ďalšie možnosti ako prepojiť dáta zhromaždené zo 
stavebného stroja s jeho prevádzkovateľom, majiteľom alebo vodičom/strojníkom. Obdobné platí aj pre iné 
zariadenia. Vďaka tomu môžu byť údaje generované alebo spracúvané riadiacimi jednotkami (telematika 
stroja) osobné alebo sa môžu za určitých okolností osobnými údajmi stať. V závislosti od toho, ktoré dáta 
o stavebnom stroji sú k dispozícii, je možné pomocou identifikačného čísla vozidla (VIN) príslušného 
stavebného stroja, pri strojoch Caterpillar navyše aj pomocou sériového čísla, vyvodiť závery napr. o 
spôsobe jazdy vodiča stavebného stroja, jeho polohe alebo trase, resp. o spôsobe používania stroja. 
 
  



2  

b. Aké údaje o vás zhromažďujeme 
 
Ďalej vám priblížime, ktoré údaje o vás sú zhromažďované. 

i. Zmluvné údaje 

Pri plnení zmluvy spracúvame údaje uvedené pri objednávke a využívame na tieto účely prípadných 
špecializovaných poskytovateľov týchto služieb. Ďalej môžu byť pre konkrétne plnenie prípadne 
vyžadované ďalšie údaje (napr. dodacia adresa, doba platnosti zmluvy, miesto plnenia, príp. telefónne 
číslo). Ďalšie informácie o ochrane údajov uvádzame v príslušnej časti bezpečnostných pokynov 
spoločnosti ZSK pre servisné zmluvy a radi vám ich poskytneme aj na vyžiadanie. 

ii. Online dáta 

Ak používate Vision Link a chcete si prehliadať svoje údaje online, musíte sa najprv zaregistrovať na 
zákazníckom portáli spoločnosti ZSK (mojstroj.sk) a pri ďalších návštevách sa prihlásiť. Súvisiace 
informácie o ochrane údajov nájdete priamo na zákazníckom portáli. 

iii. Strojové dáta 

V závislosti od svojho vybavenia odovzdáva stroj výrobcovi prostredníctvom GPS nasledujúce údaje: 

• poloha (aktuálna, bez údajov o pohybe) a prevádzkové hodiny stavebného stroja 
• využitie stroja (štart, stop, voľnobeh) 
• spotreba paliva (voľnobeh / prevádzka)  
• výstražné hlásenia, ako napr. ak stroj opustí vopred definovaný pracovný priestor 
• kódy chýb a udalostí a diagnostické kódy 

Pri používaní Vision Link môžete doplniť niektoré svoje ďalšie údaje o prevádzke a strojovom parku: 

•  údaje o vašej prevádzke a strojovom parku 
• pracovný režim 
• hlavná náplň prevádzky 
• veľkosť plôch 
• počet zamestnancov 
• počet a značky strojov 

 
Právnym základom pre spracúvanie týchto údajov, ak ste s nami uzavreli príslušnú servisnú zmluvu, je čl. 
6 ods. 1 písmeno b) GDPR. To isté platí pre použitie týchto údajov v rámci plnenia zmlúv o servise a 
opravách. Tieto údaje ste sa nám zmluvne zaviazali poskytnúť. Bez týchto údajov nie sme schopní zmluvu 
plniť. 
Vo všetkých ostatných prípadoch sú strojové dáta spracúvané iba na základe vami vopred poskytnutého 
súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR. 

iv. Ďalšie údaje 

Niektoré stavebné stroje sú výrobcom vybavené rádiom VKV alebo digitálnym rádiom vrátane Bluetooth a 
handsfree zariadenia pre mobilné telefóny. V závislosti od konkrétnej výbavy to môže mať za následok, že 
sú v stavebnom stroji lokálne ukladané dáta o prehrávanej hudbe alebo kontakty (meno, číslo telefónu) 
alebo sú uložené na zariadení, ktoré ste so stavebným strojom spárovali (napr. inteligentný telefón). Tieto 
dáta nie sú spravidla stavebným strojom prenášané, prípadne iba na vaše želanie. Spoločnosť ZSK k 
týmto údajom nemá prístup a údaje jej nie sú ani odovzdávané. V prípade ďalších otázok sa prosím obráťte 
na príslušného výrobcu. 
 

3. Aktuálnosť a zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov 
 

Aktuálna verzia tohto vyhlásenia o ochrane údajov je kedykoľvek k dispozícii na našich internetových 
stránkach. Toto vyhlásenie o ochrane údajov je aktuálne platné a môže byť nami kedykoľvek zmenené 
a aktualizované na vyššie uvedených stránkach. Odporúčame vám preto, aby ste z času na čas navštívili 
naše webové stránky a zoznámili sa s prípadnými aktualizáciami nášho vyhlásenia o ochrane údajov. 
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4. Práva dotknutých osôb 
 
Každá dotknutá osoba má tieto práva:  
 
• právo na informáciu (čl. 15 GDPR) 
• právo na opravu nesprávnych údajov (čl. 16 GDPR) 
• právo na výmaz, resp. právo na to, „byť zabudnutý“ (čl. 17 GDPR) 
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR)  
• právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR) 
 
Ďalej má dotknutá osoba taktiež všeobecné právo vzniesť námietku (pozri čl. 21 ods. 1 GDPR). V takom 
prípade je potrebné námietku proti spracúvaniu osobných údajov zdôvodniť. Ak k spracúvaniu údajov 
dochádza na základe súhlasu, môže byť tento súhlas kedykoľvek odvolaný s účinkom do budúcnosti.  
 
Pre uplatnenie práv dotknutých osôb sa obráťte na osobniudaje-sk@zeppelin.com alebo na adresu 
uvedenú v bode 9. 
 
Každá dotknutá osoba má, bez ohľadu na iný opravný prostriedok v správnom alebo súdnom konaní, 
právo podať sťažnosť  dozornému orgánu, v prípade, že je dotknutá osoba toho názoru, že spracúvanie 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, porušuje GDPR (čl. 77 GDPR). Dotknutá osoba môže toto právo 
uplatniť u dozorného orgánu v členskom štáte svojho miesta pobytu, svojho pracoviska alebo miesta 
údajného porušenia. Dozorným orgánom verejnej správy Slovenskej republiky pre oblasť ochrany 
osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 
 
Ak výrobca stavebného stroja spracúva vaše osobné údaje, prináležia vám vyššie uvedené práva taktiež 
voči nemu. Ďalšie informácie o vašich zákonných právach voči výrobcovi nájdete v príslušnej Informácii o 
ochrane údajov na webových stránkach jednotlivých výrobcov (vrátane kontaktných údajov výrobcu a jeho 
zodpovednej osoby pre ochranu údajov). 
 
Údaje uložené iba lokálne v zariadeniach stavebného stroja si môžete nechať stiahnuť s odbornou 
podporou napr. v servise, prípadne za poplatok. 
 

5. Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch alebo profilovanie 
 
Nepoužívame žiadne automatické procesy spracúvania dát pre podporu rozhodovania – vrátane 
profilovania.  
 

6. Doba uloženia osobných údajov, výmaz osobných údajov 
 
Vaše osobné údaje vo všeobecnosti vymažeme alebo anonymizujeme, akonáhle už nie sú potrebné na 
účely, na ktoré sme ich podľa vyššie uvedených odstavcov zhromažďovali alebo používali, s výnimkou 
prípadov, keď je ďalšie uloženie vašich osobných údajov vyžadované zákonom.  
 
Nami zhromaždené osobné údaje nevyhnutné na založenie zákazníckeho účtu (napr. na zákazníckom 
portáli na využívanie Vision Link) sú uložené po dobu existencie zákazníckeho účtu. Zrušenie svojho 
zákazníckeho účtu a v ňom uložených osobných údajov si môžete u nás kedykoľvek vyžiadať. Za týmto 
účelom sa na nás obráťte prostredníctvom kontaktov uvedených v bode č. 9 s príslušnou žiadosťou o 
zrušenie. Po zrušení vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje zablokované na ďalšie použitie a následne 
automaticky zmazané, s výnimkou prípadov, keď dáte súhlas s ich uložením nad tento rámec. 
 
Osobné údaje zhromažďované na účely plnenia zmlúv ukladáme po dobu troch rokov od úplného splnenia 
vzájomných zmluvných záväzkov (teda napr. po uplynutí záruky) a následne sú ku konci roku automaticky 
vymazané.  
 
Na údaje o poskytovaní servisnej údržby, ktoré používame na účely fakturácie, sa v niektorých prípadoch 
vzťahujú zákonné predpisy o ich archivácii po dobu až 10 rokov, takže tieto údaje budú zmazané až po 
uplynutí zákonnej archivačnej povinnosti. Následné uloženie a spracúvanie týchto údajov pre budúce 
požiadavky na diagnostiku vychádza z oprávneného záujmu na stanovení čo najrelevantnejších 
odporúčaní v rámci diagnostiky a tým aj zlepšení kvality opráv (čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR).  
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7. Zmeny účelu 
 
Spracúvanie vašich osobných údajov na iné než vyššie opísané účely sa uskutoční iba vtedy, ak nás na 
to oprávňuje právny predpis alebo ak ste nám poskytli svoj súhlas so zmeneným účelom spracúvania 
údajov. V prípade ďalšieho spracúvania údajov na iné účely než tie, na ktoré boli pôvodne zhromaždené, 
vás budeme o týchto iných účeloch informovať pred ich ďalším spracúvaním a poskytneme vám všetky 
rozhodujúce informácie. 
 

8. Poskytovanie údajov tretím osobám a príjemcom dát 
 
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a ukladáme, nie sú v žiadnom prípade využívané na predaj, 
obchodovanie alebo zapožičanie. Vaše osobné údaje taktiež neodovzdávame tretím stranám. Inak je to v 
prípade, keď nám to ukladá zákonná povinnosť. K odovzdaniu údajov potom môže prísť napr. na účely 
určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, vyšetrovania protiprávneho využívania našich 
internetových stránok alebo ponúk alebo právneho stíhania (ak existujú konkrétne dôvody nezákonného 
správania alebo zneužitia). K odovzdaniu údajov môže prísť aj v prípade, že je to nevyhnutné 
na presadenie našich dohôd. Ďalej máme zákonnú povinnosť poskytovať informácie na vyžiadanie 
určitých verejných orgánov. Sú to orgány činné v trestnom konaní, priestupkovom konaní a finanční úrady. 
Poskytovanie týchto údajov tretím subjektom je tu v súlade s naším oprávneným záujmom na boji proti 
zneužitiu údajov, stíhaní trestných činov a zaisťovaní, uplatňovaní a presadzovaní nárokov. Právny základ 
tu tvorí čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR.  
 
Okrem toho sú vaše údaje odovzdávané v prípade, že ste k tomu poskytli svoj súhlas. Právny základ tu 
tvorí čl. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR. 
 
Pri poskytovaní našich produktov a služieb spolupracujeme so zmluvne viazanými externými 
spoločnosťami a poskytovateľmi služieb („spracovatelia“). V týchto prípadoch sú im osobné údaje 
odovzdávané na umožnenie ďalšieho spracúvania týchto zákaziek. Týchto spracovateľov starostlivo 
vyberáme a pravidelne kontrolujeme, aby sme zabezpečili zachovanie vášho súkromia. Spracovatelia smú 
používať tieto údaje výhradne na nami stanovené účely a navyše sú nami zmluvne zaviazaní, aby s vašimi 
údajmi nakladali výhradne v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov a nemeckými zákonmi o ochrane 
údajov. 
 
Konkrétne spolupracujeme s nasledujúcimi spracovateľmi: 
 

• Zhromažďovanie a odovzdávanie strojových dát:  Caterpillar Inc. so sídlom Peoria, Illinois, USA 
 
K odovzdávaniu údajov spracovateľom dochádza na základe čl. 28 ods. 1 GDPR. Spoločnosť Caterpillar 
Inc. spracúva vaše údaje v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Aby sme zaručili 
ochranu vašich osobnostných práv aj v rámci tohto odovzdávania údajov, uplatňujeme pri úprave 
zmluvných vzťahov s príjemcami v tretích krajinách štandardné zmluvné doložky Európskej komisie podľa 
čl. 46 ods. 2 písmeno c) GDPR. Tieto dokumenty si od nás môžete vyžiadať prostredníctvom nižšie 
uvedených kontaktných údajov.  

 
9. Kontaktné údaje zodpovednej osoby koncernu pre ochranu údajov 

 
V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov u nás sa môžete kedykoľvek obrátiť 
na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorú môžete kontaktovať tu:  
 

Zeppelin CZ s.r.o. 
zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov  
Lipová 72 
251 70 Modletice 
 
Tel: +420 266 015 263 
E-mail: Jiri.Hradek@zeppelin.com 

 
Majte prosím na zreteli, že informácie vám môžu byť poskytnuté iba v prípade, že nám oznámite svoje 
celé meno a priezvisko, svoju súčasnú a príp. aj predchádzajúcu adresu, dátum narodenia a e-mailovú 
adresu. Tieto údaje nám slúžia iba na porovnanie a sú pre vás tak zárukou, že vaše osobné údaje 
nezískajú neoprávnené tretie osoby.  
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Banská Bystrica, september 2020 


