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INFORMÁCIE O  SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM KAMEROVÝCH 

SYSTÉMOV V SPOLOČNOSTIACH SKUPINY VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO 

v rozsahu informačnej povinnosti podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) 

 

1. KOMU SÚ TIETO INFORMÁCIE URČENÉ A KTO JE DOTKNUTÁ OSOBA? 

Tieto informácie sa Vás týkajú, pokiaľ vstupujete do priestorov monitorovaných Prevádzkovateľom 

kamerovými systémami.  

V prípade, ak kamera vyhotovila záznam, na ktorom sa nachádzate, alebo bol zaevidovaný Váš vstup ste tzv. 

dotknutou osobou podľa Nariadenia a Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za podmienok 

uvedených v Nariadení a v tomto dokumente. 

 Monitorovanými priestormi sú priestory označené piktogramom kamery.  

 

2. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?  

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracúvania: 

spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 35 702 257. 

 (v dokumente označovaný ako „Prevádzkovateľ“).  

 

3. KTO JE ZODPOVEDNOU OSOBOU PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?  

V prípade, ak máte záujem uplatniť svoje práva dotknutej osoby, alebo podať podnet príp. sťažnosť vo veci 

ochrany osobných údajov, obráťte sa na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v skupine Veolia 

prostredníctvom e-mailu na: dpo.veolia.sk@veolia.com, telefonicky na: +421 48 43 27 360 alebo písomne 

na adrese spoločnosti: Veolia Energia Slovensko, a.s., do rúk: zodpovedná osoba za ochranu 

osobných údajov, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava. 

 

4. NA AKÝ ÚČEL SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom ochrany majetku Prevádzkovateľa, prípadne aj zdravia osôb 

nachádzajúcich sa na pracovisku, a to v rámci prevencie ako aj pre prípad, že bude nutné vykonať 

dokazovanie v rámci uplatňovania našich práv a právom chránených záujmov v trestnom konaní, v konaní 

o priestupkoch, alebo pri vymáhaní nárokov na náhradu škody. 

 

5. NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE A PRE AKÉ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 

SPRACÚVANÉ? 

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem, ktorý sleduje Prevádzkovateľ a tretia strana, ktorou sú 

ďalší užívatelia priestorov. Oprávnený záujem spočíva v dosahovaní účelu ako je uvedený v bode 4 tejto 

informácie.  

 

6. AKÝM SPÔSOBOM ZÍSKAVAME A SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Vaše osobné údaje získavame a ďalej spracúvame vo forme vizuálneho záznamu z monitorovaných 

priestorov. Ďalej údaje uchovávame na účely možného dokazovania v súlade s účelom uvedeným v bode 4 

tohto dokumentu. 

 

7. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Kamerový záznam sa automaticky likviduje spravidla do 72 hodín od jeho získania. Dlhšie doby ukladania 

prevádzkovateľ posúdi a náležite odôvodní. Ak sú údaje nevyhnutné na účely disciplinárneho konania, 

trestného konania, konania o priestupkoch, alebo na účely vymáhania nárokov na náhradu škody, 

Prevádzkovateľ ich uchová po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie stanoveného účelu.  
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8. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV?  

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto 

kategóriám príjemcov:  polícia, súdy a ďalšie orgány činné v trestnom konaní, v konaní o priestupkoch, alebo 

v konaní o náhradu škody. 

 

9. SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠANÉ DO ZAHRANIČIA? 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov v rámci EÚ ani do tretích krajín.  

 

10. VYKONÁVAME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA? 

Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.  

 

11. AKÉ MÁTE PRÁVA  PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

U osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov alebo priamo u Prevádzkovateľa máte právo uplatniť tzv. 

práva dotknutej osoby, ktorými sú právo na prístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie 

spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo vzniesť námietku proti spracúvaniu.  

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva osobne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie kontaktné údaje 

zodpovednej osoby uvedené v tomto dokumente v čl. 3. Výkon práv dotknutej osoby je ale možný len 

v prípade, že hodnoverne preukáže svoju totožnosť.  

Popri uvedených právach, ktoré môžete uplatniť u Prevádzkovateľa, máte tiež právo podať sťažnosť u 

dozorného orgánu, na nasledovnej adrese: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 

12, 820 07 Bratislava 27, prípadne elektronicky na: statny.dozor@pdp.gov.sk. 
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