INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV KAMEROVÝM SYSTÉMOM
Informácie poskytované v tomto dokumente vypracovanom v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), slúžia na informovanie dotknutých
osôb, ako aj poučenie týchto osôb o ich právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.
KTO PREVÁDZKUJE KAMEROVÝ SYSTÉM?
EUROVEA, a.s., so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 825 600 (ďalej len „prevádzkovateľ“)
e-mail: gdpr@eurovea.com
web: www.eurovea.sk
tel.: +421220915000
KOHO OSOBNÉ ÚDAJE SÚ SPRACÚVANÉ KAMEROVÝM SYSTÉMOM?
Na účely tejto informácie je to fyzická osoba pohybujúca sa v monitorovanom priestore, o ktorej prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje prostredníctvom kamerového systému (ďalej len „dotknutá osoba“).
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SÚ PRI PREVÁDZKE KAMEROVÉHO SYSTÉMU SPRACÚVANÉ?
−

bežné osobné údaje: osobné (fyziologické) a osobnostné charakteristiky dotknutých osôb,

−

citlivé osobné údaje: z osobitnej kategórie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré je možné získať v rámci
prevádzkovania kamerového systému (napr. údaje o telesnom postihnutí, rasový alebo etnický pôvod, a pod.).
Prevádzkovateľ takto získané citlivé osobné údaje nijako nespracúva.

ČO OPRÁVŇUJE PREVÁDZKOVATEĽA SPRACÚVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE?
Prevádzkovateľ v rámci svojho oprávneného záujmu spracúva osobné údaje prostredníctvom kamerového systému
predovšetkým na účely:
− monitorovania verejnosti prístupných priestorov a plôch, uchovávania vyhotoveného záznamu a získaného
dôkazu a jeho legitímne poskytovanie;
−

monitorovania priestorov administratívnych budov Central 1, Central 2, Central 3 a Obchodného centra
EUROVEA
Oprávneným záujmom je zabezpečenie ochrany osôb a majetku v rámci právom chránených záujmov
prevádzkovateľa.

NA AKÉ ÚČELY SÚ KAMEROVÝM SYSTÉMOM SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE?
Prevádzkovateľ v rámci prevádzkovania kamerového systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb
predovšetkým na účely ochrany a bezpečnosti osôb a majetku, a to v rámci ochrany právom chránených a
finančných záujmov prevádzkovateľa. Uvedené účely prevádzkovateľ vykonáva najmä v rámci:
− monitorovania verejnosti prístupných priestorov a plôch,
−

monitorovania priestorov administratívnych budov Central 1, Central 2, Central 3 a Obchodného centra
EUROVEA,

−

uchovávania záznamu a dôkazu,

−

poskytovania súčinnosti a dôkazu.

AKÁ JE DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH KAMEROVÝM SYSTÉMOM?
Obrazové záznamy sa uchovávajú po dobu najviac 7 dní. Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje vymazané.
Kamerovým systémom zaznamenané a identifikované dôkazy sa uchovávajú počas lehoty nevyhnutnej na uplatnenie
právneho nároku prevádzkovateľa.
KOMU MÔŽU BYŤ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ?
Osobné údaje spracúvané kamerovým systémom (spravidla vo forme obrazových záznamov) môžu byť v
nevyhnutných a legitímnych prípadoch poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: súdom, správnym
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orgánom a orgánom činným v trestnom a priestupkovom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti, povereným
sprostredkovateľom a ďalším tretím stranám v súvislosti s uplatnením právnych nárokov prevádzkovateľa.
Sprostredkovateľmi poverenými spracúvaním osobných údajov sú predovšetkým dodávateľ kamerového systému,
strážna služba a spoločnosť vykonávajúca správu administratívnych budov Central 1, Central 2, Central 3
a Obchodného centra EUROVEA. Bližšie informácie o aktuálnych sprostredkovateľoch sú dostupné na stránke
www.eurovea.sk v časti „OCHRANA ÚDAJOV“ v dokumente Zoznam sprostredkovateľov.
AKÉ SÚ PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané pri prevádzke kamerového systému, má právo:
− na informácie o spracúvaní jej osobných údajov, získať prístup k týmto údajom, prípadne požiadať o obmedzenie
spracúvania svojich osobných údajov;
−

požiadať o výmaz svojich osobných údajov, prípadne namietať voči ich spracúvaniu v rámci oprávnených
záujmov prevádzkovateľa;
Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa namietať, z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré
sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné
údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami
a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov.

−

podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje v rozpore s
platnými právnymi predpismi.
Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
821 07 Bratislava
www.dataprotection.gov.sk
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
tel.: +421232313214

−

podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov a
uplatniť si svoje práva uvedené vyššie. Kontaktné údaje sú uvedené v úvode tejto informácie.
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