Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle článku 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 (ďalej len „nariadenie“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „Zákon“)
KAMEROVÝ SYSTÉM
V súvislosti s používaním kamerového systému Vás informujeme o podmienkach spracovávania
osobných údajov v súlade s platnou legislatívou a princípmi GDPR. Poskytnutie Vašich osobných údajov je
zákonnou požiadavkou na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:
Obchodné meno:
JUST SLOVENSKO s.r.o.
Sídlo:
Kollárova 83A, 036 01 Martin
IČO:
31574688
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 783/L
e-mail: bumbala@just.sk
telefón: 043/4003701
KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY:
Zodpovedná osoba: Ing. Radovan Hašto
e-mail: hasto@just.sk
telefón: 043/4003702
ÚČEL ZAVEDENIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU A SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Ochrana zdravia a bezpečnosti poverených osôb zhotovujúcich dielo, predchádzanie páchaniu protiprávnych
konaní, bezpečnostné monitorovanie priestorov a ochrana majetku prevádzkovateľa na stavenisku na adrese
Kollárova 83A, 036 01 Martin, parcela registra C KN č. 2958/2, k. ú. Martin.
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY, KTORÉ SLEDUJE PREVÁDZKOVATEĽ:
Ochrana zdravia a bezpečnosti poverených osôb zhotovujúcich dielo, predchádzanie páchaniu protiprávnych
konaní, ochrana majetku prevádzkovateľa na stavenisku na adrese Kollárova 83A, 036 01 Martin, parcela
registra C KN č. 2958/2, k.ú. Martin.
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy
alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je
dotknutou osobu dieťa - prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, a to záznam fyzickej
podoby a prejavy fyzickej osoby.
Oprávneným záujmom je ochrana zdravia a bezpečnosti poverených osôb zhotovujúcich dielo,
predchádzanie páchaniu protiprávnych konaní, ochrana majetku prevádzkovateľa na stavenisku na adrese
Kollárova 83A, 036 01 Martin, parcela registra C KN č. 2958/2, k.ú. Martin, ktoré prevažujú nad záujmom
ochrany súkromia dotknutej osoby, a to konkrétne spracúvania videozáznamu fyzickej podoby a prejavov
dotknutej osoby.
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ROZSAH SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kamerový systém zaznamená obrazový záznam, na ktorom je zachytené stavenisko a fyzická podoba
fyzických osôb, pohybujúcich sa na stavenisku, pričom videozáznamy nebudú použité za účelom spracúvania
osobitnej kategórie osobných údajov, len ako bežné osobné údaje.
UMIESTNENIE KAMERY:
Kamera je umiestnená na budove „Office center Martin“ na adrese Kollárova 85. Vstup do monitorovaného
objektu je viditeľne označený piktogramom a slovným označením, že priestor je monitorovaný kamerovým
systémom.
DOBA TRVANIA MONITOROVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kamerový systém je zapnutý a priestor monitoruje nepretržite. Záznam je uchovávaný v lehote 15 dní odo
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. Po uplynutí stanovenej doby zabezpečí
prevádzkovateľ výmaz osobných údajov. K záznamu má prístup len prevádzkovateľ. K takému záznamu môže
byť umožnený prístup tiež orgánom činným v trestnom konaní a súdu.
PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP alebo v tretej krajine a medzinárodnej organizácií: nie je
orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: súd, orgány činné v trestnom konaní.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Prenos sa neuskutočňuje.
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY:
V súlade s čl. 13 – 21 nariadenia (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) má dotknutá osoba možnosť
písomne požiadať a uplatniť si:
právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a potvrdenie
o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú (čl. 15 nariadenia),
právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl. 16 nariadenie),
právo na vymazanie osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z
podmienok čl. 17 nariadenie,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 18 nariadenia,
právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 21 nariadenia,
právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 nariadenia,
právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, Slovenská republika, statny.dozor@pdp.gov.sk,
www.dataprotection.gov.sk alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade
odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s
prevádzkovateľom.

V Martine, dňa 25. 10. 2021
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