KAMEROVÝ SYSTEM – INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prostredníctvom kamerového systému
prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane
údajov (EÚ) č. 2016/679 („Nariadenie“).
Prevádzkovateľ:
PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150
908 73 Veľké Leváre
Slovensko
IČO: 31320911
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Tel: 02/5249 3757
Mobil: 0915 700 284
E-mail: osobne-udaje@pharmagroup.sk
Účely a právne základy spracúvania: V kamerovom systéme sa spracúvajú obrazové záznamy
z administratívnych a skladových priestorov prevádzkovateľa, na ktorých môžu byť snímky (t.j.
osobné údaje) zamestnancov, zákazníkov, prípadne iných osôb, ktoré sa v monitorovaných
priestoroch zdržiavajú (ďalej ako „dotknuté osoby“). Účelom spracúvania osobných údajov je:
a) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dotknutých osôb,
b) predchádzanie a odhaľovanie protiprávnej činnosti a bezpečnostných incidentov, a
c) preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, príp. tretej
osoby.
Údaje sa spracúvajú bez súhlasu dotknutých osôb. Právnym základom spracúvania osobných údajov
je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je ochrana majetku spoločnosti a zaistenie
bezpečnosti dotknutých osôb (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). Viac informácií nájdete v posúdení
oprávnenosti záujmu na požiadanie.
Kategórie príjemcov osobných údajov: Prevádzkovateľ osobné údaje získané z kamerového systému
neposkytuje a nesprístupňuje tretím osobám; k záznamom z kamerového systému majú prístup iba
oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa. V prípade podozrenia zo spáchania priestupku alebo
trestného činu, prípadne iného porušenia právnych predpisov môžu byť záznamy z kamerového
systému poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov (orgány činné v trestnom
konaní, súdy a pod.).
Prenos osobných údajov do 3. krajín: Prenos osobných údajov do tretej krajiny (t.j. mimo EÚ) sa
neuskutočňuje.
Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ uchováva záznamy z kamerového systému po
dobu 72 hodín od ich vyhotovenia, ak nie je záznam použitý v konaní o priestupku alebo trestnom
čine, prípadne na iné konanie.
Profilovanie: Neuskutočňuje sa.
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má nasledovné práva:
 právo na prístup k osobným údajom,
 právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 právo na výmaz osobných údajov,
 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,




právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe
oprávneného záujmu,
právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa
domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s GDPR.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu a za podmienok podľa článkov 15 až 21 a článku
77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez
vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií,
informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

