Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom
Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v
nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.
Spoločným prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov z kamerového systému je spoločnosť
Porsche Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788 a spoločnosť
Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o.,
Dolnozemská 7, 841 04 Bratislava, IČO: 31 319 459
(ďalej ako „Spoločný prevádzkovateľ“) v súlade s čl. 26 Nariadenia 1.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre prevádzku Porsche Inter Auto Slovakia spol.
s r.o., odštepný závod Vajnorská, Vajnorská 162, 831 04 Bratislava a pre spoločnosť Porsche Slovakia,
spol. s.r.o.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok ( právneho základu - oprávnenia
na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov 2.
Pri spracúvaní osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou
o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa
neuskutočňuje.
1 Poskytnutie osobných údajov tretím stranám
1.1 Ako Spoločný prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole,
dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva
z osobitných predpisov 3.
1.2 Osobné údaje získané prostredníctvom kamerového systému spracúvame prostredníctvom
starostlivo vybraného sprostredkovateľa, ktorý koná v mene Spoločného prevádzkovateľa. Osobné
údaje môže sprostredkovateľ spracúvať výlučne na účely a v rozsahu dohodnutom v zmluve
o spracúvaní osobných údajov alebo na základe splnenia iných zákonných podmienok (komunikácia
s oprávneným orgánom štátu).
1.3. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
2 Bezpečnosť a uchovávanie osobných údajov
2.1
Vaše údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Spoločného
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup
k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Spoločným prevádzkovateľom na
spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Spoločného prevádzkovateľa,
v súlade s bezpečnostnou politikou.

1

Nariadenie 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).
2
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
3
Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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3 Účely spracúvania osobných údajov
3.1 Je v oprávnenom záujme Spoločných prevádzkovateľov spracúvať osobné údaje prostredníctvom
monitorovania priestoru kamerovým systémom, s cieľom zabezpečenia ochrany majetku
a bezpečnosti osôb. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 6 dní.
3.2 Je zákonnou povinnosťou Spoločného prevádzkovateľa zabezpečiť vybavenie žiadosti dotknutých
osôb v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických
prípadoch). Osobné údaje sa poskytnú dotknutej osobe. Poskytnutie osobných údajov nevyhnutných
na vybavenie žiadosti dotknutej osoby je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ale nie je
zákonnou povinnosťou dotknutej osoby údaje poskytnúť. Neposkytnutie potrebných osobných údajov
môže mať za následok nemožnosť riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby.
3.3 Vo veľmi špecifických prípadoch môže Spoločný prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje na účely
prípadných súdnych sporov, mimosúdne urovnanie, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov a
súdnych právomocí. Ide o účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej
činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv Spoločného
prevádzkovateľa v súlade so zákonmi: zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č.
160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok; čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak sú predmetom uplatňovania
právnych nárokov osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 GDPR, zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný
poriadok.
Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretej strane – účastníkom konania, audítorovi. Prenos do tretej
krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia konania.
4 Zodpovedná osoba
4.1
Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom
o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv
môžete obrátiť.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Mail: zodpovedna.osoba@algger.sk
Korešpondenčná adresa: adresy uvedené v záhlaví dokumentu
5 Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov
5.1 Právo na prístup
Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú
osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu
týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov,
ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo
väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ
nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali
elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak
budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám
Spoločný prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
5.2 Právo na opravu
Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre
Spoločného prevádzkovateľa je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že
informácie, ktoré o vás evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to, a žiadajte
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o opravu vašich údajov. Spoločný prevádzkovateľ následne bez zbytočného odkladu tieto údaje
opraví/doplní.
5.3 Právo na zabudnutie
Ak o vás spracovávame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich
spracovávame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).
5.4 Obmedzenie spracúvania
Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných
údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločný prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné
údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, obmedzíme
spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.
5.5 Právo namietať
Ak sa domnievate, že Spoločný prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov,
alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu
namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať
presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však
môže Spoločný prevádzkovateľ spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo
obhajobu právnych nárokov. V prípade pochybnosti o nároku vám odporúčame kontaktovať
Zodpovednú osobu.
5.6 Právo na prenosnosť
Máte právo získať a požiadať Spoločného prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste nám
poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov 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
prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných predpisov.
5.9 Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať
sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; Email: statny.dozor@pdp.gov.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete
kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.
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