INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V RÁMCI AGENDY UPLATŇOVANIA PRÁV DOTKNUTOU OSOBOU
Spoločnosť EUROVEA, a. s., Pribinova 10, Bratislava 811 09, IČO: 35825600 (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 agendy súvisiacej s vybavovaním žiadostí osôb uplatňujúcich práva dotknutej osoby
podľa Nariadenia GDPR:
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 agendy súvisiacej s vybavovaním žiadostí osôb
uplatňujúcich práva dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR, pričom osobou o ktorej budú osobné údaje
spracúvané bude dotknutá osoby, prípade ak žiadosť podáva iný subjekt, bude spoločnosť EUROVEA
spracúvať aj údaje žiadateľa (ďalej len „dotknutá osoba“). Osobné údaje dotknutých osôb spoločnosť
EUROVEA v rámci agendy súvisiacej s vybavovaním žiadostí osôb uplatňujúcich práva dotknutej osoby
podľa Nariadenia GDPR spracúva na nasledovné účely:
1) Vybavovanie žiadostí osôb uplatňujúcich práva dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR:
Právny základ spracúvania:
Spoločnosť EUROVEA spracúva osobné údaje na základe čl. 6 písm. c) Nariadenia GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie povinnosti spoločnosti EUROVEA vyplývajúcej z kap. III
Nariadenia GDPR.
Rozsah spracúvaných údajov:
Spoločnosť EUROVEA v rámci uvedeného účelu spracúva bežné osobné údaje spravidla v rozsahu
identifikačných a kontaktných údajov dotknutých osôb nevyhnutné na vybavenie žiadosti, posúdenie jej
oprávnenosti a uplatnenie práva dotknutej osoby. Rozsah spracúvaných osobných údajov je priamo
prepojený s uplatneným právom a konkrétnou žiadosťou. Napr. v prípade odvolania súhlasu na
marketingové účely spoločnosti EUROVEA, budú požadované len také údaje, ktoré sú nevyhnutné na
identifikáciu osoby v systémoch spoločnosti (ako napr. meno, priezvisko, kontaktný údaj, ktorý bol
využívaný na marketingovú komunikáciu a pod.). Ďalej napr. pri žiadosti o kópiu záznamu
z kamerového systému bude osoba požiadaná o jej jednoznačnú identifikáciu (napr. predložením
dokladu totožnosti), predložením aktuálnej podobizne (napr. formou fotografie) a získaním informácie
o čase, v ktorom sa osoba mala pohybovať v monitorovanom priestore (z dôvodu vyhľadávania
konkrétnej sekvencie záznamu o ktorý osoba žiada).
Príjemcovia osobných údajov:
Spoločnosť EUROVEA môže osobné údaje, ktoré sú súčasťou agendy súvisiacej s vybavovaním
žiadostí osôb uplatňujúcich práva dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR poskytnúť advokátom (ak je
to nevyhnutné na účely poskytnutia právnych služieb a poradenstva advokátom súvisiaceho s riadnym
vybavením žiadosti), prípadne poskytovateľom služieb súvisiacich s prenosom správ / doručovaním
zásielok (ak je vyjadrenie k žiadosti zasielané napr. poštou, kuriérom alebo elektronickými
prostriedkami) a údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté aj Úradu na ochranu osobných údajov SR
v prípade poskytovania úradom požadovanej súčinnosti (preukazovanie spôsobu vybavenia žiadosti
dotknutej osoby). Osobné údaje budú spracúvané sprostredkovateľmi, ktorí tieto údaje spracúvajú na
účely vymedzené spoločnosťou EUROVEA. Jedná sa predovšetkým o spoločnosť vykonávajúcu
správu administratívnych budov Central 1, Central 2, Central 3 a Obchodného centra EUROVEA,
súkromnú bezpečnostnú službu a ďalších sprostredkovateľov, ktorých je nevyhnutné zapojiť do
procesu vybavovania žiadosti.
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Doba uchovávania osobných údajov:
Spoločnosť EUROVEA spracúva osobné údaje na vymedzený účel počas lehoty 5 rokov nasledujúcich
po roku v ktorom bola žiadosť vybavovaná (z dôvodu schopnosti preukázať dozornému orgánu spôsob
vybavovania žiadostí).
Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou vyplývajúcou z Nariadenia
GDPR a nevyhnutné na riadne vybavenie žiadosti, prostredníctvom ktorej sú uplatňované práva
dotknutej osoby. V prípade, ak nebudú dotknutou osobou poskytnuté osobné údaje, ktoré
spoločnosť EUROVEA nevyhnutne potrebuje na vybavenie žiadosti, nebude možné takýmto
žiadostiam vyhovieť.
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,
- 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,
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- 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“

EUROVEA, a.s.
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Slovenská republika
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 2862/B, IČO: 35 825 600, IČ DPH: SK2020286037

T: +421 2 209 150 50
E: info@eurovea.com
www.eurovea.sk

