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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  
V RÁMCI RIADENIA VSTUPOV DO PRIESTOROV PARKOVÍSK 

 

Spoločnosť EUROVEA, a. s., Pribinova 10, Bratislava 811 09, IČO: 35 825 600 (ďalej len „EUROVEA“) 
v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej 
len „Nariadenie GDPR“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou 
EUROVEA v rámci riadenia vstupov: 

 

AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ? 

 

Dotknutou osobou je na účely tejto informácie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej 
osobné údaje spoločnosť EUROVEA spracúva v rámci riadenia vstupov do priestorov parkovísk (ďalej len 
„dotknutá osoba“). Osobné údaje dotknutých osôb spoločnosť EUROVEA spracúva na nasledovné účely:  

 

1) jednorazového parkovania: 
 

Právny základ spracúvania: 
Spoločnosť EUROVEA spracúva osobné údaje na základe čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR: 
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ: oprávnený 
záujem spočíva v riadení povolení vjazdu na parkovisko a výjazdu z parkoviska a monitorovanie 
vstupov a výstupov automobilov v rámci parkoviska za účelom správneho výberu parkovacieho 
poplatku. 
 
Rozsah spracúvaných údajov: 
Spoločnosť EUROVEA v rámci uvedeného účelu spracúva bežné osobné údaje v rozsahu:  evidenčné 
číslo vozidla, údaje z validácie vybraným nájomcom (ak je nájomcom poskytovaná zľava z poplatku na 
parkovanie), údaje o úhrade poplatku, údaje o dĺžke parkovania. 
 
Príjemcovia osobných údajov: 
Spoločnosť EUROVEA poskytuje vybraným nájomcom poskytujúcim zľavu z poplatku za parkovanie 
nad rámec bezplatného parkovania (nájomcovi sa poskytuje opis parkovacieho lístka a doba 
parkovania). Osobné údaje z parkovacieho systému môžu byť v prípade nevyhnutnosti poskytnuté 
orgánom činným v trestnom konaní, záchranným zložkám, prípadne súdom alebo správnym orgánom. 
Osobné údaje sú spracúvané sprostredkovateľmi, ktorí tieto údaje spracúvajú na účely vymedzené 
spoločnosťou EUROVEA. Jedná sa predovšetkým o spoločnosť vykonávajúca správu 
administratívnych budov Central 1, Central 2, Central 3 a Obchodného centra EUROVEA, súkromnú 
bezpečnostnú službu a správcu parkovacieho systému. 
 
Doba uchovávania osobných údajov: 
Spoločnosť EUROVEA uchováva osobné údaje tri roky nasledujúce po dni odchodu z parkoviska, 
pokiaľ nie je ich spracúvanie nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov. 
 
V prípade, ak fyzická osoba odmietne poskytnúť údaje špecifikované vyššie na účely 
jednorazového parkovania, nebude osobe umožnený vjazd na parkovisko.   

 
2) predplateného parkovania (ak je zmluvná strana právnická osoba / inštitúcia – nájomca parkovacieho 

miesta / predplatiteľ parkovného):  

 

Právny základ spracúvania: 
Spoločnosť EUROVEA spracúva osobné údaje na základe: čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR: 
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť EUROVEA: 
oprávnený záujem spočíva v identifikácii osôb vystupujúcich v mene zmluvnej strany a komunikácia s 
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nimi, plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy a uplatňovania práv a záväzkov vyplývajúcich zo 
zmluvy. 
 
Rozsah spracúvaných údajov: 
Spoločnosť EUROVEA v rámci uvedeného účelu spracúva bežné osobné údaje v rozsahu: meno, 
priezvisko, pracovná pozícia, kontaktné údaje, podpis, údaje v rozsahu plnomocenstva a údaje o použití 
parkovacej karty a údaje o osobách oprávnených uzatvoriť zmluvu o nájme parkovacieho miesta (napr. 
o štatutároch). 
 
Príjemcovia osobných údajov: 
Spoločnosť EUROVEA môže poskytnúť údaje o používaní parkovacej karty zmluvnej strane, ktorej bola 
karta vystavená. Údaje z evidencie a parkovacieho systému môžu byť v prípade nevyhnutnosti 
poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, záchranným zložkám, prípadne súdom alebo správnym 
orgánom. Osobné údaje sú spracúvané sprostredkovateľmi, ktorí tieto údaje spracúvajú na účely 
vymedzené spoločnosťou EUROVEA. Jedná sa predovšetkým o spoločnosť vykonávajúca správu 
administratívnych budov Central 1, Central 2, Central 3 a Obchodného centra EUROVEA, súkromnú 
bezpečnostnú službu a správcu parkovacieho systému. 
 
Doba uchovávania osobných údajov: 
Spoločnosť EUROVEA uchováva osobné údaje tri roky, nasledujúce po skončení platnosti karty (ak 
bola vrátená a/alebo časovo obmedzená), pokiaľ nie je ich spracúvanie nevyhnutné na ochranu právom 
chránených záujmov. 
 

Údaje o parkovacej karte sú v systéme riadenia vstupov spracúvané na účely povoľovania vjazdov a 
výjazdov do predvolených zón parkoviska. V prípade ak držiteľ použije kartu na vstup na časť parkovania, 
kde nemá povolenie vjazdu, systém neumožní osobe do tohto priestoru vstúpiť. Informácia o zamedzení 
vjazdu zostáva zaznamená v systéme. 

 

Evidenciu o pridelení parkovacej karty konkrétnej fyzickej osobe si vedie zmluvná strana. Keďže karta je 
prenosná, v prípade použitia predplatenej parkovacej karty nie je v parkovacom systéme zaznamenávané 
evidenčné číslo vozidla. V prípade, ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť svoje osobné údaje na 
účely uzatvorenia zmluvy, prípadne jej plnenie, nebude možné so záujemcom o predplatné 
parkovné / prenájom parkovacieho miesta možné uzatvoriť zmluvu o nájme parkovacieho miesta.  

 

3) predplateného parkovania (ak je zmluvná strana fyzická osoba – nájomca parkovacieho miesta / 
predplatiteľ parkovného):  

 

Právny základ spracúvania: 
Spoločnosť EUROVEA spracúva osobné údaje na základe: čl. 6 písm. b) Nariadenia GDPR: 
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba: účelom 
spracúvania je identifikácia fyzickej osoby a komunikácia s ňou v rámci zmluvného vzťahu, plnenie 
povinností vyplývajúcich zo zmluvy a uplatňovanie práv a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. 
 
Rozsah spracúvaných údajov: 
Spoločnosť EUROVEA v rámci uvedeného účelu spracúva bežné osobné údaje v rozsahu: 
identifikačné údaje fyzickej osoby (zmluvnej strany), údaje o platbe, údaje o použití karty. 
 
Príjemcovia osobných údajov: 
Údaje zo zmluvného vzťahu a parkovacieho systému môžu byť v prípade nevyhnutnosti poskytnuté 
orgánom činným v trestnom konaní, záchranným zložkám, prípadne súdom alebo správnym orgánom. 
Osobné údaje sú spracúvané sprostredkovateľmi, ktorí tieto údaje spracúvajú na účely vymedzené 
spoločnosťou EUROVEA. Jedná sa predovšetkým o spoločnosť vykonávajúca správu administratívnych 

budov Central 1, Central 2, Central 3 a Obchodného centra EUROVEA, súkromnú bezpečnostnú službu 
a správcu parkovacieho systému. 
 
Doba uchovávania osobných údajov: 
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Spoločnosť EUROVEA uchováva osobné údaje uvedené na zmluvách 10 rokov, od skončenia 
zmluvného vzťahu a následne po skončení účtovného obdobia, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné 
na ochranu právom chránených záujmov. Spoločnosť EUROVEA uchováva údaje z parkovacieho 
systému troch rokov, pokiaľ nie je ich spracúvanie nevyhnutné na ochranu právom chránených 
záujmov. 
 

Údaje o parkovacej karte sú v systéme riadenia vstupov spracúvané na účely povoľovania vjazdov a 
výjazdov do predvolených zón parkoviska. V prípade ak držiteľ použije kartu na vstup na časť parkovania, 
kde nemá povolenie vjazdu, systém neumožní osobe do tohto priestoru vstúpiť. Informácia o zamedzení 
vjazdu zostáva zaznamená v systéme. 

 

Keďže karta je prenosná, v prípade použitia predplatenej parkovacej karty nie je v parkovacom systéme 
zaznamenávané evidenčné číslo vozidla. V prípade, ak fyzická osoba odmietne poskytnúť svoje 
osobné údaje na účely uzatvorenia zmluvy, prípadne jej plnenie, nebude možné so záujemcom 
o predplatné parkovné / prenájom parkovacieho miesta možné uzatvoriť zmluvu o nájme 
parkovacieho miesta, nakoľko poskytnutie údajov dotknutou osobu je zmluvnou požiadavkou.  

 

AKÉ PRÁVA MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?  

 

Dotknutá osoba má právo: 

- na informácie o spracúvaní jej osobných údajov a získať k nim prístup,  

- požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov, požiadať o 
ich vymazanie, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné, prípadne požiadať 
o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch, 

- dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému 
prevádzkovateľovi, 

- namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov spracúvaných v rámci vyššie uvedených 
oprávnených záujmov spoločnosti EUROVEA, 

- požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju 
výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie 
automatizovane technické prostriedky. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti 
rozhodnutiu spoločnosti EUROVEA, 

- podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste 
výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak 
sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom 
na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava 27 
PSČ: 820 07 Slovenská republika; 

www.dataprotection.gov.sk,     e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,      tel.: +421232313214. 

- podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti EUROVEA v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej 
osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje 
práva, môže tak vykonať: 

o elektronicky na adrese: gdpr@eurovea.com 
o písomne na adrese: EUROVEA, a. s., Pribinova 10, Bratislava 811 09 

 

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb sú uverejnené na stránke 
www.eurovea.sk v časti „OCHRANA ÚDAJOV“  
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