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Informácie o spracúvaní osobných údajov 

KAMEROVÝ SYSTÉM 
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany našej organizácie ako prevádzkovateľa Vám ako 
osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“ ) týmto poskytujeme informácie podľa § 18 
a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň by 
sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a máme zavedené bezpečnostné 
opatrenia v súlade s GDPR. 

Prevádzkovateľ osobných údajov 

Zariadenie pre seniorov – Smaragd, Sládkovičová 2589/30, 947 01 Hurbanovo 
IČO  31 194 231 

Zodpovedná osoba 

Naša organizácia nie je povinná ustanoviť zodpovednú osobu. Zodpovedná osoba nie je určená. 
Účel spracúvania osobných údajov, právny základ a oprávnený záujem 
Účel spracúvania osobných údajov je  

 je ochrana majetku, zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. 
 

Právnym základom spracovania osobných údajov je: 

 Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR (§ 13 ods.1 písm. f) Zákona) - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel 
oprávnených záujmov prevádzkovateľa, v súlade s účelom spracúvania: 

 

Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté spracúvané osobné údaje 

 Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je, 

 Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP: nie je, 

 Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: Súd, orgány činné v trestnom konaní 
 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny 

 Prevádzkovateľ prenos neuskutočňuje, ani nezamýšľa preniesť  osobné  údaje  do   tretej  krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

 Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa 
automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 72 hodín od vyhotovenia záznamu. 

 Prevádzkovateľ neprevádzkuje automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28  
ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.. 

 

Práva dotknutej osoby 

 právo požadovať prístup k svojim osobným údajom,  

 právo na opravu osobných údajov,  

 právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

 právo namietať spracúvanie osobných údajov,  

 právo na prenosnosť osobných údajov, 

 právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (v prípade ak je súhlas právnym základom spracúvania), 

 právo podať návrh (sťažnosť) na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov). 
 

Dotknutá osoba si svoje práva uplatňuje v súlade zákona č. 18/2018 Z.z. a ďalšími príslušnými právnymi 
predpismi. Uvedené práva sú bližšie špecifikované v §21 až §27 zákona. Dotknutá osoba si svoje práva voči 
prevádzkovateľovi uplatňuje v písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Môže požiadať aj o ústne 
poskytnutie informácií, ale tie budú poskytnuté za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. 
 
 
V Hurbanove,  dňa 02.01.2022                                         . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Mgr. Renáta Šuláková 
 štatutárny zástupca


