
Informačná povinnosť prevádzkovateľa kamerového systému 
podľa čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016  

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) 
 
 
Prevádzkovateľ: PS STAVEBNINY, s. r. o., Letná 5 831 03 Bratislava, IČO: 46 930 051 
  
Účelom spracúvania osobných údajov je: ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa v 
rámci ochrany jeho majetku, ako aj ochrana osôb ktoré vstúpia do monitorovaného priestoru. 
  
Identifikácia systému: Kamerový systém pozostáva kamier a záznamovej jednotky, ktorá bezpečne 
uschováva obrazový záznam bez zvuku po určenú dobu (15 dní). Kamery sú umiestnené v predajni 
prevádzkovateľa a okolí budovy, t.j. priľahlý areál t.j. parkovisko pred budovou ako aj okolie budovy.  
 
Kategória osobných údajov: Obrazové záznamy a prejavy osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v 
monitorovaných priestoroch (ďalej aj „kamerový záznam“). 
         
Okrem prevádzkovateľa a ním poverených osôb, môžu sa dodržania pravidiel ochrany osobných údajov 
získať k osobným údajom prístup nasledovní príjemcovia: 
 

• SBS zabezpečujúca pult centrálnej ochrany objektu 
• Servisná organizácia kamerového systému. 

 
Uvedený príjemcovia sú zaviazaný mlčanlivosťou a v prípade prístupu k osobným údajom sa riadia pokynmi 
prevádzkovateľa, tak aby bol dodržaný účel spracúvania a zásady ochrany osobných údajov. Okrem 
uvedených príjemcov môžu byť osobné údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, alebo iným 
orgánom verejnej moci ak to určuje príslušný legislatívny predpis (napr. Inšpektorát práce, Úrad na ochranu 
osobných údajov). 
 
Doba uchovávania kamerových záznamov je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni kedy bol kamerový 
záznam vyhotovený. Po uvedenej lehote sa kamerový záznam automaticky likviduje (vymazáva)  
 
Osobné údaje (kamerový záznam) sa neprenášajú do tretích krajín (mimo územie EÚ). Osobné údaje nie sú 
spracúvanie pre účely automatizovaného rozhodovanie na základe profilovania. Poskytnutie osobných 
údajov nie je ani zákonnou, ani zmluvnou požiadavkou. Dotknuté osoba nie je povinná poskytnúť osobné 
údaje. Neposkytnutie osobných údajov nemá na dotknutú osobu žiadny vplyv.  
 
Ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje vo forme obrazového záznamu sú spracúvané kamerovým 
systémom máte nasledovné práva: 
 
• Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú 

príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania. Máte právo získať kópiu vašich osobných 
údajov, ktoré sa spracúvajú, ak to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.  

• Máte právo na opravu, aby sme ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné 
údaje, ktoré sa vás týkajú.  

• Máte právo na výmaz osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo 
inak spracúvali, ak namietate spracúvanie založené na oprávnenom záujme a neprevažujú žiadne naše 
oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo ak sme údaje spracúvali nezákonne. 

• Máte právo na obmedzenie spracúvania, ak je spracúvanie protizákonné a namiesto vymazanie žiadate 
obmedzenie spracúvania, alebo ak už ako prevádzkovateľ nepotrebujeme vaše osobné údaje, ale 
potrebuje ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, 
alebo ak ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu a to až o overenia či oprávnené dôvody na našej 
strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.  

• Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných, Hraničná 12, 
820 07 Bratislava, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/  

 
Akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov a jednotlivé práva môžete uplatniť osobne alebo 
písomne na adrese: PS STAVEBNINY, s. r. o., Letná 5, Bratislava 
 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

