SATES, a.s.,
Slovenských partizánov 1423/1,Považská Bystrica 017 01, IČO: 31 628 541, Zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka č. 279/R
INFORMÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
KAMEROVÝM SYSTÉMOM
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
Vážená dotknutá osoba,
touto informáciou by sme Vás chceli oboznámiť o tom, ako a na aké účely spracúvame Vaše osobné
údaje, ako aj o Vašich právach podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.
Sme pevne odhodlaní spracúvať Vaše osobné údaje vždy zodpovedne, starostlivo a v súlade so všetkými
zákonnými požiadavkami.
1. ZODPOVEDNÝM ZA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE JE:
SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1,Považská Bystrica 017 01, IČO: 31 628 541, Zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka č. 279/R (ďalej len „my“ alebo
„Spoločnosť“). Spoločnosť je prevádzkovateľom osobných údajov.
2. PRE AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely (ďalej len „povolené účely“):
•

Zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku s cieľom prevencie a odhaľovania kriminality, páchanej
predovšetkým formou vlámania, ako aj krádeží a poškodzovania cudzej veci.

Nebudeme uskutočňovať žiadne automatizované rozhodnutia, ktoré by Vás ovplyvňovali, ani vytvárať
profily s použitím Vašich osobných údajov. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je
uvedený v článku 6 ods. 1 písm. f.) Nariadenia, oprávnený záujem spočívajúci vo vyššie uvedených
účeloch.
3. KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME:
• Osobný údaj – obrazový záznam
4. AKO OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME:
Osobné údaje získavame prostredníctvom kamerového systému.
5. AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:
Zachovávame fyzické, elektronické a procesné záruky v súlade s najnovšími technickými požiadavkami
a požiadavkami na ochranu údajov, ktoré chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom
alebo narušením. Tieto záruky a bezpečnostné opatrenia zahŕňajú implementáciu špecifických
technológií a postupov určených na ochranu Vášho súkromia, ako napr. zabezpečené servery, firewall
a šifrovanie. Budeme vždy prísne dodržiavať platné zákony a predpisy týkajúce sa dôvernosti a
bezpečnosti osobných údajov.
6. KOMU BUDEME POSKYTOVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:
Orgánom oprávneným na presadzovanie práv (napr. policajný zbor, Mestská polícia – Považská Bystrica,
orgány činné v trestnom konaní, súdy), advokátmi pri ktorých sme tak povinní konať podľa platných
právnych predpisov alebo nariadení, prípadne na ich žiadosť v súlade so zák onom alebo v súvislosti so
vznikom, uplatnením alebo obhajobou právnych nárokov Spoločnosti alebo iných subjektov.
Inak budeme Vaše osobné údaje poskytovať iba vtedy, keď nás o to priamo požiadate alebo nám k
tomu dáte povolenie.
7. KDE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:
Vaše osobné údaje bude Spoločnosť uchovávať a spracovávať v rámci Európskeho hospodárskeho
priestoru (“EHS”).
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8. AKÉ MÁTE PRÁVA:
Máte právo od nás získať potvrdenie či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, ak sú spracúvané,
máte právo získať prístup k týmto osobným údajom najmä v rozsahu (1) účel spracovania; (2) kategórie
dotknutých osobných údajov; (3) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo
budú sprístupnené; (4) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov; (5) informácia o zdroji
osobných údajov; (6) informácia o automatizovanom rozhodovaní a informácia týkajúca sa použitého
postupu ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre Vás a ( 7) informácie o
zárukách pre prípadný prenos osobných údajov do zahraničia mimo EHS.
•

Poskytneme Vám kópiu spracovávaných osobných údajov. Za ďalšie kópie poskytnuté na Vašu
žiadosť však môžeme účtovať primeraný poplatok.

•

Máte právo na to, aby sme bezodkladne opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkaju,
prípadne na doplnenie neúplných osobných údajov.

•

Máte právo na bezodkladný výmaz osobných údajov, ak (1) osobné údaje nie sú potrebné pre
účely na, ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (2) namietate voči spracovaniu podľa čl. 21
ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate proti
spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2; (3) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (4) osobné údaje
musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo Slovenskej
republiky

•

Máte právo na to aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, keď ( 1) namietate
presnosť osobných údajov ale to len počas obdobia v ktorom môž eme overiť správnosť
osobných údajov; (2) spracovanie je protizákonné a odmietate výmaz osobných údajov a
žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (3) už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre
účely spracovania, ale požadujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov; alebo (4) ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov a to až do overenia
či naše oprávnené dôvody spracovávania prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

•

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a právo preniesť tieto údaje inému
prevádzkovateľovi bez toho, aby sme tomu akokoľvek bránili, ak je spracovanie založené na
súhlase alebo zmluve. Ďalšie podmienky uplatňovania tohto práva sú uvedené v článku 20
Nariadenia.

•

Môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na
základe článku 6 ods. 1 písm. f.), z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Nesmieme
spracúvať osobné údaje pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie,
ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody nevyhnutné na
uplatňovanie našich právnych nárokov.

•

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvame Vaše osobné údaje v rozpore s príslušnými právnymi
predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk).

9. AKO MÔŽETE UPLATNIŤ VAŠE PRÁVA?
Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť kontaktovaním zodpovednej osoby Spoločnosti:
Ing. Mateja Bačíka
elektronicky osobneudaje@sates.sk,
telefonicky: +421 42 4321 420
osobne v sídle Spoločnosti alebo poštou na adrese Spoločnosti
O vašich požiadavkách vedieme evidenciu, a to spolu s údajmi o vybavení týchto požiadaviek.
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V prípade ak sa rozhodnete niektoré z vyššie uvedených práv využiť zašlite nám jasne formulovanú
požiadavku vrátane príslušných osobných údajov, uvedťe svoje meno a priezvisko a kontaktné údaje
ako dôkaz Vašej totožnosti. Pre ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom
môžeme požadovať dodatočný dôkaz totožnosti. Vaša požiadavka bude vybavená bez zbytočného
odkladu.
10. AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po uplynutí 30 dní odo dňa ich vyhotovenie a my
nebudeme zo zákona povinní alebo nám nebude inak umožnené pokračovať v uchovávaní týchto údajov.
Budeme najmä naďalej uchovávať Vaše osobné údaje vtedy, keď to bude nevyhnutné pre Spoločnosť
na uplatnenie, presadzovanie alebo preukázanie právnych nárokov alebo na obranu voči právnym
nárokom do konca príslušnej doby uchovávania alebo pokým nebude právny nárok vyriešený.
11. ZMENY TEJTO INFORMÁCIE
Táto informácia o spracúvaní osobných údajov bola naposledy aktualizovaná v o februári 2020. V
prípade, ak dôjde k zmene činností, ktoré táto informácia popisuje, zverejníme oznámenie tejto
skutočnosti prostredníctvom webových stránok www.mobis.sk. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce
Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej nižšie:
osobneudaje@sates.sk

