
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
fyzických osôb, pohybujúcich sa v priestoroch prístupných verejnosti, ktoré sú monitorované 
kamerovým systémom
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

Prečo budeme o Vás osobné údaje spracúvať ?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať monitorovaním priestorov kamerovým systém, a to za účelom
dosiahnutia bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku alebo zdravia v priestoroch, ktoré sú
prístupné verejnosti.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to v
zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Komu poskytneme vaše osobné údaje

Ak to bude potrebné, Vaše osobné údaje sme povinný poskytnúť polícii, prípadne iným orgánom za účelom
šetrenia trestného činu alebo priestupku. Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnym ďalším príjemcom. 

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme Vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to
znamená mimo EÚ alebo EHP).

Ako dlho budeme  Vaše osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas 10 dní. Po ich uplynutí vyhotovený kamerový záznam bezpečne
zlikvidujeme.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo: 
❏ vyžadovať prístup k Vašim osobným údajov, 
❏ opravu Vašich osobných údajov,
❏ vyžadovať vymazanie Vašich osobných údajov (nie však v prípade ochrany právnych nárokov

prevádzkovateľa a počas doby povinnej archivácie podľa Registratúrneho poriadku), 
❏ vyžadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
❏ namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania Vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný
orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
❏ osobne alebo písomne na adrese OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín.
❏ elektronicky na e-mailovú adresu oldherold@oldherold.sk


