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Information classification: Internal 

V Bratislave, 25.05.2018 

 

 

 

Vážený pán/pani, 

 

Tento dokument Vám zasielame, pretože je možné, že sme počas vzájomnej obchodnej spolupráce 

alebo v rámci Vášho potenciálneho obchodného vzťahu so spoločnosťou TMHSK a jej sesterskými 

spoločnosťami, získali osobné údaje vzťahujúce sa k Vašej osobe. Čo znamená, že spracovávame Vaše 

kontaktné údaje (osobné údaje). S účinnosťou od 25. mája 2018  je platné nové nariadenie EÚ o 

ochrane osobných údajov 2016/679 (ďalej len "GDPR"), ktoré ovplyvňuje spôsob našej vzájomnej 

komunikácie. Týmto e-mailom Vás chceme ubezpečiť, že náš proces spracovania osobných údajov sa 

vykonáva v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov, najmä s GDPR. 

 

Uchovávame a spracúvame o Vás len informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme uľahčili vzájomný 

kontakt na účely nášho obchodného vzťahu s Vašim zamestnávateľom. Zvyčajne ide o informácie 

týkajúce sa Vášho celého mena a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa a telefónne číslo. 

Nebudeme získavať , spracúvať ani inak uchovávať osobné informácie, ktoré by mohli byť 

považované za citlivé. Informácie môžu byť zdieľané medzi spoločnosťami v rámci spoločnosti Toyota 

Material Handling Europe, ale iba v prípade potreby v súvislosti s našim obchodným vzťahom. 

Informácie o Vás, ktoré už nebudú potrebné, budú vymazané. 

 

Informácie o Vás budeme používať len na bežné účely, ktoré sú v našom obchodnom vzťahu s Vašim 

zamestnávateľom bežné, ako napríklad pravidelné kontakty v súvislosti s našimi produktmi alebo 

službami vrátane informácií a marketingovej komunikácie, ako aj pozvánky na určité udalosti alebo 

všeobecné informácie o spoločnosti Toyota Material Handling. 

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte nás 

kontaktovať na e-mailovej adrese: info@sk.toyota-industries.eu. V každom prípade máte právo 

požadovať od nás opravu nesprávnych údajov alebo vymazanie nepotrebných údajov a tiež môžete 

odmietnuť byť príjemcom informácií alebo marketingových materiálov zasielaných e-mailom alebo 

iným spôsobom. 

 

Ak od nás nechcete dostávať ďalšiu komunikáciu, informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr na e-

mailovej adrese: gdpr@sk.toyota-industries.eu. 

 

 

S úctou, 

Toyota Material Handling Slovensko s.r.o. 


