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S nasledujúcimi informáciami by sme vám chceli poskytnúť 
prehľad o spracovaní vašich osobných údajov (v nasledujúcej 
časti tiež „údajov“) prostredníctvom nás a o vašich právach 
z práva o ochrane osobných údajov. Obsahuje údaje 
presahujúce poskytovanie služieb a údaje špecifické pre 
poskytovanie služieb. Ktoré údaje sa spracúvajú jednotlivo 
a akým spôsobom sa používajú, sa rozhodujúco riadi podľa 
požadovaných, dohodnutých alebo podaných služieb. Preto sa 
vás netýkajú všetky časti týchto informácií. 
 
Pod označením LogPay (v nasledujúcej časti „my“ alebo „nás“ 
alebo „LogPay“) sú zhrnuté rozličné obchodné oblasti. 
 
V obchodnej oblasti Mobility Services sú ponúkané služby na 
realizáciu platby voči poskytovateľom služieb v oblasti mobility 
a ich zákazníkom. V obchodnej oblasti Transport Services sa 
poskytujú služby okolo mýta, tankovania, nabíjacieho prúdu, 
dielne, parkovania a E-Commerce. V obchodnej oblasti Financial 
Services sa poskytujú služby voči podnikom koľajovej nákladnej 
dopravy a ich zákazníkom. 
 
Pokyny musia zmluvní partneri alebo zákazníci postúpiť tiež 
aktuálnym a budúcim osobám oprávneným na zastupovanie, ako 
aj prípadným spoločne viazaným osobám zo záväzkového 
vzťahu. K tomu patria napríklad konatelia, prokuristi alebo 
spoludlžníci. 
 
Subjekt zodpovedný za spracovanie osobných údajov 
 
Subjektom zodpovedným za spracovanie osobných údajov v 
oblasti Mobility Services a Financial Services je LogPay Financial 
Services GmbH. Zastihnete nás na Schwalbacher Straße 72, 
65760 Eschborn, e-mail pre oblasť Mobility Services: 
mobility@logpay.de, pre ostatné oblasti info@logpay.de. 
 
V oblasti Transport Services spolupracujú úzko spoločnosti 
LogPay. To sa týka tiež spracovania Vašich osobných údajov. Pri 
spracovaní osobných údajov v oblasti Transport Services sú za 
ochranu vašich osobných údajov spoločne zodpovedné 
spoločnosti LogPay Financial Services GmbH a LogPay 
Transport Services GmbH (čl. 26 GDPR). V rámci spoločnej 
právnej zodpovednosti ohľadom osobných údajov sa tieto 
spoločnosti LogPay dohodli, kto plní ktoré povinnosti podľa 
GDPR. To sa týka zvlášť zaistenia práv dotknutých osôb 
a splnenia informačných povinností podľa článkov 13 a 14 
GDPR. Zastihnete nás na Schwalbacher Straße 72, 65760 
Eschborn, e-mail: info@logpay.de alebo info@logpay-ts.de. 
 
Osoby poverené ochranou osobných údajov môžete zastihnúť 
poštou na 
hore uvedenej adrese s dodatkom – Osoba poverené ochranou 
osobných údajov – alebo e-mailom na datenschutz@logpay.de. 
 
Ktoré zdroje a osobné údaje využíva LogPay? 
 
Spracúvame vaše osobné údaje, ktoré obdržíme od vás, nech je 
to v rámci obchodného vzťahu alebo pretože ste sa s nami 
skontaktovali alebo pretože sa má realizovať platba jedným 
z druhov platieb prostredníctvom LogPay. Navyše spracúvame 
údaje, ktoré sú nám oprávnené sprostredkovať iné podniky (napr. 
informačné kancelárie, akceptovaní partneri, poskytovatelia 
služieb v oblasti mobility a iní poskytovatelia služieb na 
transportnom trhu, váš zamestnávateľ, sprostredkovateľ, 
poisťovňa) alebo sme ich spoľahlivo získali z verejne prístupných 
zdrojov (napr. Obchodný register, register združenia 
a transparentný register, tlač, internet). 
 
Relevantné osobné údaje môžu byť: personálie (napr. meno, 
adresa a iné kontaktné údaje, deň a miesto narodenia, štátna 
príslušnosť), údaje z legitimácie (napr. údaje na doklade), číselné 
údaje (napr. bankové spojenie, údaje kreditnej karty), daňové 
údaje (napr. daňové číslo), údaje o vozidle (značka, identifikačné 
číslo vozidla). Okrem toho to môžu byť tiež údaje zákazky (napr. 
príkaz na platbu, údaje objednávky), údaje z alebo v rámci 
plnenia zmluvných povinností LogPay (napr. údaje o obrate, 
údaje o transakcii, číslo tankovacej karty, stav tachometra, limity, 
čísla zákazníkov alebo identifikačné čísla, označenia 
zákazníkov), údaje na využívanie ponúkaného servisu (ako 
prihlasovacie údaje, údaje pobočky), informácie o vašej finančnej 

situácii (napr. údaje bonity, údaje vyhodnotenia/ratingu, pôvod 
majetkových hodnôt), reklamné údaje a údaje o predaji, údaje o 
dokumentácii (napr. údaje registra, údaje o používaní telemédií 
ponúkaných prostredníctvom LogPay (napr. časový okamih 
vyvolania webových stránok, aplikácií alebo newslettera, IP-
adresa)), ako aj iné údaje porovnateľné s uvedenými kategóriami. 
 
Účel a právny základ spracovania 
 
LogPay spracúva osobné údaje: 
 
Na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)  
Pokiaľ ste LogPay udelili súhlas na spracovanie osobných údajov 
na určité účely (napr. vyhodnotenie údajov o stave zásob a obrate 
na marketingové účely, obdržanie newsletterov, postúpenie údajov 
na iné podniky), je zákonnosť spracovania daná na základe tohto 
súhlasu. Udelený súhlas sa môže kedykoľvek odvolať. Odvolanie 
súhlasu sa nedotýka zákonnosti osobných údajov spracovaných až 
do odvolania. 
 
Odôvodnenie, výkon a ukončenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b 
GDPR) 
Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje na poskytnutie 
platobných služieb, ako aj služieb v rámci výkonu zmlúv (ako predaj 
minerálneho oleja, používanie nabíjacej infraštruktúry, mýtne 
služby) alebo záväzkových vzťahov (ako spracovanie platieb) 
LogPay s Vami alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, ktoré 
sa uskutočnia na váš dopyt. Účely spracovania sa v prvom rade 
riadia podľa konkrétneho produktu (napr. tankovacia karta, mýtna 
karta, karta na nabíjanie prúdom a karta E-Commerce, vyrovnávacie 
konanie). Ďalšie podrobnosti k účelom spracovania môžete nájsť 
v rozhodujúcich zmluvných podkladoch. 
 
Na základe zákonných zadaní (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR)  
Vaše osobné údaje spracúvame na plnenie zákonných povinnosti, 
ako napr. zadania právneho dozoru, obchodné a daňovo-právne 
povinnosti uschovania. Ako právny podklad pre spracovanie slúžia 
v tomto prípade príslušné zákonné regulácie v spojení s čl. 6 ods. 1 
písm. c GDPR. 
 
Oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) 
Pokiaľ je to potrebné, vaše osobné údaje o vlastnom plnení zmluvy 
spracúvame na zachovanie oprávnených záujmov LogPay alebo 
tretích subjektov. Príklady: 
• Kontrola alebo posúdenie bonity/identity/rizika na zabránenie 

riziku, poistenie nákladov, hodnotenie spoľahlivosti určitých 
druhov platieb a zabránenie výpadkov platieb 

• Manažment pohľadávok 
• Výmena osobných údajov s informačnými kanceláriami na 

zistenie rizík bonity alebo výpadkov 
• Uplatnenie právnych nárokov a obhajoba pri právnych sporoch 
• Zaručenie sieťovej a informačnej bezpečnosti a zaručenie 

prevádzky informačných technológií 
• Rozpoznanie, zabránenie a objasnenie trestných činov, zvlášť 

využívame analýzy údajov na rozpoznanie upozornení, ktoré 
môžu poukazovať na zneužitie karty alebo zneužitie osobných 
údajov 

• Provízia na vybavenie predaja 
• Ďalší vývoj produktov a služieb 
• Opatrenia na riadenie predaja a obchodu za účelom 

centralizovaného spracovania deľbu práce a zvyšovanie 
efektivity 

• Videomonitorovanie na zachovanie domového práva, na 
zbieranie dôkazných prostriedkov pri vlámaniach 

• Manažment návštevníkov, požiarna ochrana a podniková 
bezpečnosť 

• Kontrola a optimalizácia postupov na analýzu potrieb za 
účelom priameho oslovenia zákazníkov 

• Celkové posúdenie vzťahu zákazníkov k LogPay 
• Reklama alebo výskum trhu a názorov, pokiaľ ste nepodali 

námietku proti využívaniu vašich osobných údajov 
 
V rámci odôvodnenia alebo ďalšieho trvania záväzkového vzťahu, 
ako napríklad registrácia na spôsoby platby, ktoré sú pre LogPay 
rizikové (ako ťarchopis SEPA) a/alebo pri zmenách vašich osobných 
údajov v súvislosti so zmenou spôsobov platieb, ktoré sú pre 
LogPay rizikové, vykonávame posúdenie kreditného rizika na 
základe matematicko-štatistických postupov u informačných 
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kancelárií (skóring) a kontrolu identity. Na základe informácií 
predložených informačnými kanceláriami, pričom sa zohľadnia 
tiež vaše údaje adresy, sa vďaka tomu vypočíta štatistická 
pravdepodobnosť pre nedobytnosť úveru a tým vaša platobná 
schopnosť. Navyše sa môže na základe výpočtu podobnosti 
v percentuálnych hodnotách zistiť, či osoba a adresa sú 
informačnej kancelárii známe. 
 
Kategórie príjemcov osobných údajov 
 
V rámci LogPay získajú niektoré miesta prístup na vaše osobné 
údaje, ktoré tieto potrebujú na splnenie zmluvných a zákonných 
povinností. 
 
Spracovanie osobných údajov v skupine LogPay 
Špecializované odbory v skupine LogPay vykonávajú určité úlohy 
spracovania centrálne pre podniky spojené v skupine. Pokiaľ 
existuje zmluva medzi vami a jedným alebo viacerými podnikmi 
skupiny LogPay, môžu sa vaše osobné údaje spracovávať 
približne na centrálnu správu údajov adresy, pre telefonický 
zákaznícky servis, na spracovanie zmluvy a výkonu, na inkaso 
alebo spoločné spracovanie pošty centrálne prostredníctvom 
podniku skupiny LogPay. 
 
Sprostredkovateľ 
Pokiaľ sa starostlivosť vzhľadom na vaše zmluvy uskutočňuje 
prostredníctvom sprostredkovateľa, váš sprostredkovateľ 
spracúva údaje žiadosti a zmluvy, potrebné na uzavretie a výkon 
zmluvy. Tiež LogPay sprostredkuje tieto údaje 
sprostredkovateľovi vykonávajúcemu starostlivosť o vás, pokiaľ 
tento potrebuje informácie kvôli starostlivosti o vás. 
 
Externý poskytovateľ služieb 
LogPay na plnenie svojich zmluvných a zákonných povinností 
využíva z časti externých poskytovateľov služieb, ktorí boli nami 
starostlivo zvolení: 
• Informačné kancelárie na kontrolu vašich údajov a bonity 

na zabránenie výpadku platieb 
• Poisťovňa úverov na tovar na zabránenie výpadku platieb 
• Inkasné podniky na účely inkasovania pohľadávok 

a uplatnenia pohľadávky pre prípad, že si nesplníte vaše 
platobné povinnosti 

• Poskytovatelia služieb v oblasti platieb na vybavenie 
platobného styku 

• Poskytovatelia platobných systémov na účely spracovania 
platby 

• Poskytovatelia služieb v oblasti odosielania na účely 
odosielania poštových zásielok a elektronických oznámení 
vám (ako upomienky, karty, faktúry alebo oznámenia) 

• Poskytovatelia telekomunikačných služieb 
• Poskytovatelia tlačových služieb 
• Poskytovatelia služieb v oblasti mobility na účely realizácie 

predaja lístkov alebo uplatnenia nárokov poskytovateľa 
služieb v oblasti mobility proti vám 

• Váš zamestnávateľ na účely správy firemných lístkov 
• Poskytovatelia služieb v oblasti informačných technológií 

v rámci spracovania zákazky 
• Poskytovatelia identifikačných postupov 
• Právnici na vedenie procesu 
• Auditori na vedenie účtovníctva 
• Poskytovatelia služieb v oblasti účtovania 
• Poskytovatelia služieb v oblasti prekladov 
• Poskytovatelia služieb v oblasti marketingu 
• Partneri (napr. výbercovia mýtneho, obchodníci 

s minerálnym olejom, prevádzkovatelia elektrickej siete, 
nabíjacie stanice, poskytovatelia služieb v oblasti nabíjania 
prúdom) na realizáciu transakcie. 

 
Pokiaľ externí poskytovatelia služieb na naše poverenie 
spracúvajú vaše osobné údaje, majú títo svoje sídlo 
v Európskom hospodárskom priestore, boli písomne poverení 
a sú viazaní na naše pokyny. Sú nami pravidelne kontrolovaní. 
Poskytovatelia služieb vaše osobné údaje nepostupujú tretím 
subjektom, ale ich po splnení zmluvy a ukončení zákonných lehôt 
na uloženie vymažú, pokiaľ ste nedali súhlas na uloženie 
presahujúce tento rámec. 
 
LogPay Financial Services GmbH spolupracuje s týmito 

informačnými kanceláriami: (1) v Nemecku so spoločnosťami 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden a 
Creditreform Bielefeld Riegel & Unger KG, Sunderweg 3, D-33649 
Bielefeld, (2) v Rakúsku so spoločnosťou Bisnode Austria GmbH, 
Geiselbergstraße 17-19, A-1110 Wien (Viedeň). 
 
Informačné kancelárie spracúvajú obdržané osobné údaje 
a používajú ich tiež na účely vytvorenia profilu (skóring), aby mohli 
svojim zmluvným partnerom poskytnúť informácie okrem iného na 
posúdenie úverovej spôsobilosti fyzických osôb. 
 
Ďalšie informácie k spracovaniu osobných údajov prostredníctvom 
nasledujúcich podnikov ako informačné kancelárie podľa čl. 14 
GDPR, t.j. informácie na obchodné účely, na účely ukladania 
osobných údajov, k príjemcom osobných údajov, k právu 
týkajúcemu sa informácií o vlastnej osobe, k nároku na vymazanie 
alebo opravu atď. môžete vyvolať na internete 
• Informácie o spoločnosti Bielefeld Riegel & Unger KG získate 

na internetovej adrese https://www.creditreform-
bielefeld.de/EU-DSGVO/ 

• Informácie o spoločnosti SCHUFA Holding AG získate na 
internetovej adrese https://www.schufa.de/de/datenschutz-
dsgvo/ 

• Informácie o spoločnosti Bisnode Austria GmbH získate na 
internetovej adrese https://www.bisnode.at/daten-und-
sicherheit/nutzung-von-daten/ 

 
Spoločnosť LogPay Financial Services GmbH podľa čl. 6 ods. 1 
písm. f GDPR sprostredkúva spoločnosti SCHUFA Holding AG 
údaje o pohľadávkach nevyrovnaných napriek splatnosti, pokiaľ po 
vzniku splatnosti pohľadávky ste boli minimálne dvakrát písomne 
upomínaní, prvá upomienka je staršia minimálne štyri týždne 
a pohľadávku ste nepopreli. Tieto údaje sa môžu tam zohľadniť pri 
zistení hodnôt pravdepodobnosti (skóring). 
Ďalší príjemcovia 
Okrem toho môže LogPay sprostredkovať vaše osobné údaje 
ďalším príjemcom, ako približne úradom na splnenie zákonných 
povinností, súdnych alebo úradných nariadení (napr. dozorné úrady, 
finančné úrady, úrady trestného stíhania) alebo tie miesta, pre ktoré 
ste udelili súhlas na sprostredkovanie osobných údajov. 
 
Sprostredkovanie do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii 
 
Sprostredkovanie osobných údajov na miesta v štátoch mimo 
Európskej únie (takzvané tretie štáty) sa uskutočňuje, pokiaľ 
• je to potrebné na realizáciu vašich zákaziek alebo na plnenie 

zmluvy 
• je to predpísané zákonom alebo 
• ste LogPay udelili svoj súhlas. 
 
Doba trvania ukladania osobných údajov 
 
LogPay spracúva vaše osobné údaje, pokiaľ sú tieto potrebné na 
splnenie hore uvedených účelov. Pritom sa môže stať, že sa osobné 
údaje uschovajú na čas, v ktorom je možné uplatniť nároky voči 
LogPay (zákonná premlčacia lehota od troch alebo až do tridsiatich 
rokov). Navyše vaše osobné údaje ukladáme, pokiaľ sme k tomu 
povinní zo zákona. Zodpovedajúce povinnosti dokazovania a 
uschovania vyplývajú okrem iného z obchodného zákonníka, 
daňového poriadku a zákona o praní špinavých peňazí (legalizácii 
výnosov z trestnej činnosti). Lehoty na uschovanie činia potom až 
do desať rokov. 
 
Práva dotknutých osôb 
 
Máte právo požadovať od LogPay kedykoľvek informáciu 
o osobných údajoch týkajúcich sa vás, uložených u LogPay (čl. 15 
GDPR). Navyše máte právo za predpokladov čl. 16 GDPR 
požadovať opravu a/alebo za predpokladov čl. 17 GDPR vymazanie 
a/alebo za predpokladov čl. 18 DSGVO obmedzenie spracovania. 
Ďalej môžete za predpokladov čl. 20 GDPR kedykoľvek požadovať 
prenos osobných údajov a/alebo za predpokladov čl. 21 GDPR 
kedykoľvek podať odpor proti spracovaniu osobných údajov 
týkajúcich sa vás s účinnosťou pre budúcnosť. 
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Udelený súhlas na spracovanie osobných údajov môžete voči 
LogPay kedykoľvek odvolať. Odvolanie má avšak účinnosť 
zásadne až pre budúcnosť. Spracovania, ktoré boli uskutočnené 
pred odvolaním, sú týmto nedotknuté. 
 
Existuje pre vás povinnosť prípravy osobných údajov? 
 
V rámci obchodného vzťahu k LogPay musíte pripraviť tie údaje, 
ktoré sú potrebné na zahájenie, realizáciu a ukončenie 
obchodného vzťahu a splnenie s tým spojených zmluvných 
povinností alebo je na ich zisťovanie povinná LogPay. Bez týchto 
údajov LogPay spravidla nie je schopná uzatvoriť s vami zmluvu, 
realizovať zákazku alebo vykonať existujúcu zmluvu, takže musí 
zmluvu prípadne ukončiť. 
 
Automatizované nájdenie rozhodnutia 
 
Na založenie a výkon obchodného vzťahu LogPay zásadne 
nevyužíva žiadne automatizované hľadanie riešenia podľa 
článku 22 GDPR, s výnimkou oblasti Mobility Services (pozri 
ihneď). Ak by mala LogPay tieto postupy v jednotlivých prípadoch 
použiť, budeme vás o tom informovať zvlášť, pokiaľ je to zadané 
zákonom. 
 
Rozhodnutie, či v oblasti Mobility Services sú možné spôsoby 
platby rizikové pre LogPay (napr. ťarchopis SEPA), je založené 
na automatizovanom rozhodnutí, takže manuálne overenie 
vašich osobných údajov prostredníctvom zamestnanca LogPay 
sa zvlášť neuskutoční. Pri automatizovanom rozhodnutí sa vaše 
uvedené osobné údaje porovnajú s údajmi v informačnej 
kancelárii a/alebo vaša hodnota skóre s nami stanovenou 
hraničnou hodnotou. Pokiaľ určité osobné údaje sa odlišujú od 
údajov informačnej kancelárie, nebola nám sprostredkovaná 
žiadna hodnota skóre alebo vaša hodnota skóre nedosiahne 
našu hraničnú hodnotu, určité spôsoby platby pre vás nie sú 
možné. Taktiež sa pri informáciách predložených vami zohľadnia 
informácie ohľadom vášho doterajšieho správania pri platbe. 
LogPay využíva samotné automatizované rozhodnutie, aby sa 
mohla chrániť pred možnými výpadkami platieb. 
Vzhľadom na automatizované jednotlivé rozhodovanie máte 
podľa čl. 22 ods. 3 GDPR právo na zakročenie osoby na strane 
zodpovedných subjektov, na predloženie vlastného stanoviska 
a na napadnutie rozhodnutia. 
 
Profilovanie 
 
LogPay spracúva vaše osobné údaje čiastočne automatizovane 
s cieľom vyhodnotiť určité osobné aspekty (profilovanie). LogPay 
používa profilovanie napríklad v nasledujúcich prípadoch: 
• Na základe zákonných a regulačných zadaní je LogPay 

povinná na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu. Pritom sa tiež uskutočňujú vyhodnotenia 
osobných údajov (okrem iného v platobnom styku). 

• V rámci posúdenia vašej bonity využívame informácie od 
informačných kancelárií, ako aj skúsenosti z doterajšieho 
obchodného vzťahu alebo doterajšieho záväzkového 
vzťahu s vami. Pri firemných zákazníkoch sa využívajú 
navyše ďalšie údaje, ako odvetvie, ročné výsledky, ako aj 
majetkové pomery. 

• Aby sme vás mohli cielene informovať o produktoch a aby 
sme vám mohli poradiť, využíva LogPay vyhodnocovacie 
nástroje. Tieto umožňujú komunikáciu podľa potreby a 
reklamu, vrátane prieskumu trhu a mienky. 

Právo na sťažnosť 
 
Máte možnosť o skutkovom stave práva pre ochranu osobných 
údajov sa sťažovať na vašom lokálnom alebo inak príslušnom 
dozornom úrade. 
Dozorný úrad príslušný pre spoločnosti LogPay Financial 
Services GmbH a LogPay Transport Services GmbH je: 
Hessische Beauftragte für Datenschutz & Informationsfreiheit 
(Hessenský subjekt poverený pre ochranu osobných údajov 
a informačnú bezpečnosť), Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 
Wiesbaden. 

Právo na námietku 
 

Právo na námietku vztiahnuté na jednotlivý prípad 
Máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej situácie, 
kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu osobných 
údajov týkajúcich sa vás, ktorá sa uskutoční na základe čl. 6 
ods. 1 písm. e GDPR (spracovanie osobných údajov vo 
verejnom záujme a čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (spracovanie 
osobných údajov na základe zváženia záujmov); to platí aj pre 
profilovanie opierajúce sa o toto ustanovenie v zmysle čl. 4 č. 
4 GDPR. 

 
Ak podáte námietku, Vaše osobné údaje sa nebudú viac 
spracovávať, iba vtedy áno, ak môžeme preukázať naliehavé 
chránené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú Vaše 
záujmy práva a slobody alebo spracovanie slúži na 
uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 

 
Právo na námietku proti spracovaniu osobných údajov na 
účely priamej reklamy 
V jednotlivých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na 
prevádzkovanie priamej reklamy. Máte právo kedykoľvek 
podať námietku proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich 
sa vás na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, 
pokiaľ je v spojení s takouto priamou reklamou. 

 
Ak podáte odpor proti spracovaniu na účely priamej reklamy, 
tak sa vaše osobné údaje nebudú viac na tieto účely 
spracovávať. 
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