7. Oznámenie o ochrane osobných údajov pri prevádzkovaní kamerového systému

Spoločnosť VSK PRO - ZEO s. r. o., Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO:
36494046, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.
25499/V, kontaktné údaje: gdpr@vskpro-zeo.sk, tel. kontakt: 0915847345, email: (ďalej ako
prevádzkovateľ) si v súlade s platnou právnou úpravou1 v rámci prevádzkovania kamerového
systému dovoľuje informovať všetky osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa o
nasledovnom.
Predmetom spracúvania sú Vaše obrazové záznamy (bez zvukovej stopy). Osobné
údaje sú spracúvanie za účelom ochrany života, zdravia, majetku prevádzkovateľa i Vás
samotných. V prípade, že zo záznamu vyplynie vznik škodovej udalosti alebo bezpečnostného
incidentu, je záznam využívaný na účel ich zdokumentovania a zabezpečenia dôkazného
prostriedku v prípadne uplatňovania nárokov. Osobný údaj je vyhotovený bez Vášho súhlasu
a jeho spracúvanie je nevyhnutné pre naplnenie sledovaného účelu. Právnym základom
spracúvania osobných údajov získavaných kamerovým systémom je čl. 6 ods. 1 písm. f)
GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorými sú ochrana jeho majetku, ale aj ochrana
majetku i zdravia osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa. Osobné údaje budú
uchovávané po dobu 3 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
Následne sa záznam automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému. Ak vyhotovený
záznam, resp. jeho časť preukazuje škodovú udalosť alebo iný bezpečnostný incident, je
takýto záznam uchovávaný po dobu dvoch rokov po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
Priestory snímané kamerovým systémom sú označené ako monitorované piktogramom
a textom. Označenie je umiestnené na viditeľnom mieste na všetkých štandardných vstupoch
do monitorovaného priestoru.
Osobné údaje sa poskytujú dotknutej osobe v prípade uplatňovania jej práv podľa
GDPR, resp. ZOOÚ; v odôvodnených prípadoch orgánom činným v trestnom konaní, iným
zainteresovaným subjektom sledujúc naplnenie účelu spracúvania (napr. poisťovňa). Získané
osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a nebudú
poskytované iným príjemcom, do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.
Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo žiadať o
prístup k svojim osobným údajom; o opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania;
právo žiadať ich prenos k inému prevádzkovateľovi a právo podať návrh na začatie konania
na Úrade na ochranu osobných údajov SR. O podrobnejšom postupe pri uplatňovaní Vašich
práv u prevádzkovateľa sa môžete informovať na gdpr@vskpro-zeo.sk.
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Nariadenie 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) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

