GDPR

Informačná povinnosť
v súvislosti s monitorovaním priestoru kamerovým systémom (GDPR)
Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).
KAMEROVÝ SYSTÉM ako CCTV
Prevádzkovateľ, v súlade s platným právnym poriadkom, za použitia kamerové systému, ako CCTV
spôsobu získavania a spracovania osobných údajov dotknutých osôb, si Vás dovoľuje touto cestou
informovať o právach a povinnostiach prevádzkovateľa a ochrany osobných údajov dotknutých osôb.
Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre prevádzkovateľa
eminentne dôležitá a za týmto účelom má zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Obchodné meno: LAVAL DEFENCE, s.r.o.
Sídlo: Skuteckého 33, Banská Bystrica 974 01
IČO: 47789824
Telefónne číslo: +421 908 740 228
E-mail: info@skuteckeho33.sk
Zodpovedná osoba: Ivan Jašek , Telefónne číslo: +421 908 740 228, E-mail: info@skuteckeho33.sk
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM SPRACOVATEĽA
Ochrana majetku , bezpečnosti prevádzkovateľa, života a zdravia osôb, odhaľovanie kriminality.
ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Obrazový záznam spôsobilý individuálnej identifikácie fyzickej osoby nesie v sebe informácie majúce
charakter osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ nepoužije za účelom jeho ďalšieho spracúvania.
U prevádzkovateľa neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl.
22 ods. 1 až 4 GDPR.
Osobné údaje tvoriace obrazový záznam majú charakter bežných osobných údajov.

UMIESTNENIE KAMIER
Kamery sú umiestnené na stĺpoch osvetlenia vonkajších plôch parkoviska a na vnútorných stenách
administratívnej budovy prevádzkovateľa, pričom snímajú nasledujúce priestory:
Kamera 1: Monitoruje časť chodníka, blízke okolie, vjazd na parkovacie plochy prevádzkovateľa
Kamera 2: Monitoruje zadnú časť budovy a parkovacie plochy prevádzkovateľa
Kamera 3: Monitoruje zadnú časť budovy a parkovacie plochy prevádzkovateľa
Kamera 4: Monitoruje zadnú časť budovy a parkovacie plochy prevádzkovateľa
Kamera 5: Monitoruje zadnú časť budovy a parkovacie plochy prevádzkovateľa a blízke okolie
Kamera 6: Monitoruje spoločné priestory predného vstupu do budovy
Kamera 7: Monitoruje spoločné priestory zadného vstupu do budovy
Kamera 8: Monitoruje spoločné priestory na prízemí medzi kanceláriami nájomníkov
Kamera 9: Monitoruje spoločné priestory na 1.NP a priestor spoločného schodiska
Kamera 10: Monitoruje spoločné priestory na 2.NP a priestor spoločného schodiska
Každý vstup do monitorovaného priestoru je označený piktogramom a informáciou, že daný priestor
je monitorovaný kamerovým systémom.
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR
Dôvodom umiestnenia kamier je ochrana majetku a zdravia prevádzkovateľa, ako aj osôb, ktoré sa
nachádzajú v budove prevádzkovateľa, nakoľko v nej sídlia aj iné spoločnosti, a teda kontrola vstupu
cudzích osôb do budovy je ich oprávnenou požiadavkou.
PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Policajný zbor SR a ostatné orgány činné v trestnom konaní.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Prenos osobných údajov sa nevykonáva.
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
- právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená
niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

- právo namietať spracovanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
- právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
- kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na
tomto právnom základe,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky a vyvolať konanie podľa ust. § 100 Zákona.
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu. V
prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch
bolo narušené, môže sa tiež obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.
POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:
zákonnou požiadavkou na základe oprávnených záujmoch prevádzkovateľa.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne
rozhodovanie, ani profilovanie, uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.
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