Informačná povinnosť spoločnosti
MARSHALL spol. s.r.o.
podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

KAMEROVÝ MONITORING
Každá osoba, ktorej obraz je zaznamenaný kamerovým monitoringom má právo
požadovať a mať k dispozícii kópiu vlastných osobných údajov zo záznamu.

Prevádzkovateľ kamerového monitoringu:
MARSHALL, spol. s.r.o., Dlhá Lúka 1771, 968 01 Nová Baňa, IČO : 36032611
Telefónne číslo : +421 45/ 685 63 49
Email : marshall@marshall.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Telefónne číslo : +421 948 479 762
Email: drobny.petr@effe.sk,

Účel spracúvania osobných údajov :
Monitorovanie pracovných a služobných priestorov.
Obrazové záznamy slúžia pre potreby ochrany zdravia alebo majetku
spoločnosti, narušenia bezpečnosti a odhaľovanie kriminality.
Účel je stanovený zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov

Okruh dotknutých osôb
dodávatelia a odberatelia tovaru a služieb
zamestnanci
zamestnanci klientov
návštevy

Kategória osobných údajov
Obrazové záznamy priestorov spoločnosti a osôb.

Lehota na výmaz osobných údajov
Maximálne 15 dní

Označenie bezpečnostných opatrení
Smernica GDPR ochrana osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích strán)
- Orgány činné v trestnom konaní
Právny základ – Zákon č.300/2005 Z.z. trestný zákon v znení neskorších
predpisov
- Súdy
Právny základ – Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
- Poisťovne
Právny základ - Zákon č.95/2002 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších
predpisov

Cezhraničný prenos osobných údajov
-

Tretia krajina – osobné údaje sa neprenášajú

Ochrana práv dotknutých osôb
V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona č. 18/2018 Z. z. sa vo
všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom
Máte právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú vaše
osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným
údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:
-

účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
právny základ spracúvania osobných údajov
kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť
osobné údaje poskytnuté,
dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o
kritériách jej určenia,
zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov, týkajúcich sa
dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o
práve namietať spracúvanie osobných údajov,
informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na ÚOOÚ
SR,
informáciu, či sa v podmienkach prevádzkovateľa vykonáva automatizované
individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo na výmaz (na zabudnutie)
Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade,
ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu
všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné
povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými
disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať,
aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo podať návrh na začatie konania
o ochrane osobných údajov
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne,
môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je :

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
telefónne číslo: +421 /2/ 3231 3214
mail: statny.dozor@pdp.gov.sk https://dataprotection.gov.sk/uoou/
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti
podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste
nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však
týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na
základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše
osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás
máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje
nepotrebujeme využívať.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený
dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej
spracúvať.
Dotknutá osoba nemá právo namietať na spracúvanie osobných údajov z dôvodov
verejného záujmu , ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel
historického výskumu alebo na štatistický účel.

Spôsob uplatnenia práv
Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:
- písomne doručením žiadosti, osobne alebo poštou, na adresu sídla
prevádzkovateľa
- elektronicky na e-mailovej adrese: marshall@marshall.sk
- telefonicky na tel. č.: +421 456 856 349
- osobne v sídle organizácie, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon
práv dotknutej osoby.
Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila
svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad
vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením
dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.
Poplatky
Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne.
To neplatí, ak:
- si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za
poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je prevádzkovateľ, v súlade s GDPR
a zákonom č. 18/2018 Z. z., oprávnený účtovať primeraný poplatok,
zodpovedajúci administratívnym nákladom,
- žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre
jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený od dotknutej osoby
požadovať primeraný poplatok, zohľadňujúci administratívne náklady, na
poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie
požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať, na základe žiadosti.

