Naše prevádzkové priestory a areál sú monitorované kamerovým systémom.
V súvislosti s Vašou prítomnosťou v monitorovaných priestoroch si týmto v súlade s nariadením
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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) plníme informačnú povinnosť.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste ako návštevník/ zamestnanec vstupujúci a nachádzajúci sa
v monitorovaných priestoroch dotknutou osobou t.j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame. Prosím,
prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľ: spoločnosť Altcam Slovakia s.r.o., so sídlom: Priemyselná 9059/8, Myjava 907 01,
IČO: 36 688 746, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka
č. 20602/R
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č.. 0949/541850, e- mail: zdugova@altcam.sk
V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním
Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného emailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu e-mailom
na: zodpovednaosoba@altcam.com
Vaše osobné údaje spracúvame na účel ochrany majetku a zaistenia bezpečnosti monitorovaním
prevádzkových priestorov a areálu prevádzkovateľa kamerovým systémom. Vaše osobné údaje
spracúvame na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade záujem chrániť majetok prevádzkovateľa,
predchádzať vzniku škôd a chrániť zdravie osôb.
Vaše osobné údaje zaznamenané kamerovým systémom budeme uchovávať 48 hodín od vyhotovenia
záznamu; v odôvodnených prípadoch aj dlhšie po dobu potrebnú na prešetrenie zaznamenaného
konania dotknutej osoby a/alebo na preukázanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa.
Príjemcovia osobných údajov: Podľa okolností môžu byť príjemcom Vašich osobných údajov na
zázname z kamerového systému aj orgány činné v trestnom konaní, súd alebo advokát. Príjemcom je
aj poskytovateľ servisných služieb kamerového systému.
Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.
V prípade, že budeme orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom požiadaní o poskytnutie
súčinnosti poskytnutím záznamu z kamerového systému, budeme povinní na základe plnenia našej
zákonnej povinnosti (Trestný poriadok) týmto orgánom záznam poskytnúť (účelom spracúvania Vašich
údajov bude v tomto prípade poskytnutie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu
poskytnutím kamerového záznamu).
V súlade s čl. 21 GDPR máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel (ktoré
sa uskutočňuje na základe ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) právo kedykoľvek namietať
z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás
týka. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,
alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ako dotknutá osoba máte nasledovné ďalšie práva:
- právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
- právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade ak je splnený niektorý z dôvodov stanovených právnym
predpisom. Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných
okolností v súlade s čl. 17 GDPR.
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ
nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR.
- právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
Môžete kedykoľvek podať návrh vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j.
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2
3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

