Informačná povinnosť prevádzkovateľa - kamerový systém
podľa ustanovenia 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), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 19 a nasl.
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)
(ďalej len „Informácia“)
________________________________________________________________________________________
1. Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa
a. Obchodné meno: MOVYS, a.s.
b. Sídlo: Piesočná 7, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
c. IČO: 35 802 286
d. Registrácia: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2618/B
e. Kontaktné údaje: info@movys.sk, +421 (2) 4820 9711

2. Účel spracúvania osobných údajov
Ochrana majetku Prevádzkovateľa - spôsob a prostriedok zabezpečenia bezpečnosti a ochrany majetku
Prevádzkovateľa a ochrany zdravia a majetku Dotknutých osôb prostredníctvom kamerového systému.
3. Právny základ spracúvania osobných údajov
Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – ochrana majetku a zdravia (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a § 13
ods. 1 písm. f) Zákona).
4. Kategórie osobných údajov
Obrazové záznamy a prejavy osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch (ďalej aj
„kamerový záznam“).
5. Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje
Osobné údaje sú získané prostredníctvom kamier priamo od dotknutých osôb.
6. Kategória príjemcov
Kamerové záznamy nie sú primárne poskytované žiadnym príjemcom okrem oprávneným zamestnancom
MOVYS, a.s. s výnimkou prípadov potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
kedy môžu byť poskytnuté poskytovateľom právnych služieb (napr. advokátska kancelária), orgánom činným
v trestnom konaní a súdu na základe osobitných právnych predpisov (napr. trestný zákon, civilný sporový
poriadok, zákon o advokácii a pod.).
7. Prenos údajov do tretích krajín
Prenos údajov sa neuskutočňuje.
8. Doba uchovávania
Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa
automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol
záznam vyhotovený.
9. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

10. Poučenie o právach dotknutej osoby
V súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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) si pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce
práva:
a. požadovať prístup k jej osobným údajom;
b. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
c. namietať spracúvanie osobných údajov;
d. na prenosnosť svojich osobných údajov;
e. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto
právnom základe,
e. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so
sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v §19 - §30 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov.
Kontaktné údaje pre otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov a na uplatnenie práv dotknutej
osoby
Akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov a jednotlivé práva môžete uplatniť telefonicky
na linke +421 (2) 4820 9711, poslaním e-mailu na adresu info@movys.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou
do sídla spoločnosti MOVYS, a.s.

