---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia o spracúvaní osobných údajov
pre osoby zaznamenané kamerovým systémom
Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby podľa čl. 13 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o
spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s monitorovaním priestorov prevádzkovateľa kamerovým
systémom.
Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľ: UNIMONT – VMS, s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 2630/214, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36478067
zapísaný: OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 13332/P
email: info@unimont-vms.sk
telefónne číslo: +421 57 488 28 60
Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť na
prevádzkovateľa poštou na adrese sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na vyššie uvedenú adresu.
Účel spracúvania a právny základ spracúvania:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb kamerovým systémom za účelom ochrany majetku
prevádzkovateľa, ochrany života a zdravia osôb pohybujúcich sa v monitorovanom priestore.
Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem
prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom sledovaným prevádzkovateľom je zabezpečenie dôkazov pre prípad
vzniku škody prevádzkovateľovi, spáchanie priestupku, trestného činu a prípadné súdne konanie, prevencia
pred fyzickým napadnutím osôb pohybujúcich sa v monitorovanom priestore.
Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb:
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú
v monitorovanom priestore.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: videozáznam zachytávajúci dotknutú osobu, pričom videozáznam
nebude použitý za účelom spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov, len ako bežné osobné údaje.
Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov:
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje subjektom ako sú orgány činné v trestnom konaní, súdy,
advokát, sprostredkovateľ.
V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, dbáme na to, aby
postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní
osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácie:
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
Doba uchovávania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 72
hodín odo dňa vyhotovenia záznamu. V osobitných prípadoch (na účely trestného konania, konania
o priestupkoch alebo občianskoprávneho konania) ich môže spoločnosť spracúvať po dobu nevyhnutnú pre
splnenie účelu.
Profilovanie:
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na
automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa:
 prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané,
 právo na opravu osobných údajov,
 právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
 právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
 právo na prenosnosť osobných údajov,
 právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.
 v prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá
osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu
na adresu: info@unimont-vms.sk.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle
prevádzkovateľa: www.unimont-vms.sk

Povinnosť poskytnutia osobných údajov:
V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov, ste povinní takéto
spracúvanie strpieť, avšak máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu, z dôvodov týkajúcich sa
Vašej konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ
nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Vás ako
dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

UNIMONT – VMS, s.r.o.
e-mail: info@unimont-vms.sk
Tel. +421 (0)57 488 28 60, 61
Fax: +421 (0)57 488 28 62
www.unimont-vms.sk
UN 012 – 04/00

M. R. Štefánika 2630/214
SK-093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 36478067, IČ DPH: SK2020001665
BIC – SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK2009000000000560879930
TOP01

