Informácia o spracúvaní osobných údajov –
prostredníctvom kamerového systému v
priestoroch domova seniorov Hronov
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20
Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)
Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje
spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme
poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše
práva pri spracúvaní osobných údajov.
Identifikačné a kontaktné údaje: Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné
údaje je nezisková organizácia Hronov, n.o., IČO: 50892321, so sídlom Na Troskách 3,
974 01 Banská Bystrica, nezisková organizácia zapísaná v Registri neziskových
organizácií vedenom Ministerstvom vnútra SR, email: info@hronov.sk,
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných
údajov: JUDr. Ivan Heger, Heger & Partners s.r.o., IČO: 36 647 489, so sídlom Na
Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica, email: heger@heger.sk
Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom
spracúvania
osobných
údajov
je
predovšetkým
ochrana
majetku
prevádzkovateľa, ochrana života a zdravia osôb v domove seniorov Hronov, zaistenie
bezpečnosti zamestnancov a osôb, ktoré sa v domove seniorov
Hronov oprávnene
nachádzajú, kontrola vstupov a odchodov z priestorov zariadenia a areálu domova
seniorov Hronov.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe:
•
vo vzťahu k zamestnancom aj na základe § 13 ods. 4 Zákonníka práce,
•
vo vzťahu k všetkým dotknutým osobám podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6
ods. 1 písm. f) nariadenia
Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: osoby pohybujúce sa
v monitorovanom priestore. napr. zamestnanci prevádzkovateľa, pracovníci zmluvných
partnerov prevádzkovateľa (dodávatelia tovarov a služieb), klienti domova seniorov
Hronov, návštevníci a pod.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: záznam z kamerového systému zachytávajúci
dotknutú osobu. Vyhotovený videozáznam obsahuje osobné (fyziologické) charakteristiky
dotknutých osôb. Videozáznam môže obsahovať aj osobitnú kategóriu osobných údajov
dotknutých osôb, ktoré je možné získať z monitorovania osoby (napr. údaje o telesnom
postihnutí, rasový alebo etnický pôvod, a pod.). Prevádzkovateľ pri prevádzke
kamerového systému nespracúva biometrické údaje dotknutých osôb a ani osobné údaje
z osobitnej kategórie osobných údajov.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie
a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným
partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané
záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
Iný oprávnený subjekt: všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c)
zákona č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zmluvný partner: § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
Umiestnenie kamier a doba uchovávania osobných údajov
Kamery snímajú ako vonkajší priestor areálu tak aj vnútorné spoločné priestory (napr.
vestibul, schody, chodby, spoločenská a denná miestnosť) v budove domova seniorov
Hronov, priestor pri hlavnom vchode do budovy, vstup do kuchyne ako aj vstupe do
areálu. Každý vstup do monitorovaného priestoru je viditeľne označený piktogramom a
slovným označením, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac
však po dobu 15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu.
Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani
založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

obdobným

spôsobom

Práva dotknutej osoby
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 Zákona o ochrane osobných údajov) má dotknutá
osoba možnosť písomne požiadať a uplatniť si: - právo požadovať od prevádzkovateľa
prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú (čl.15 GDPR), - právo na opravu nesprávnych alebo
neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR), - právo na vymazanie osobných údajov, ak
účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR, - právo
na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR, - právo
namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR, - právo na
prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR, - právo podať návrh na začatie konania
dozornému orgánu. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na
ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava; www.dataprotection.gov.sk, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421232313214. Každá dotknutá osoba, ktorá chce
podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať: o písomne /
osobne na adrese: Hronov, n.o., IČO: 50892321, so sídlom Na Troskách 3, 974 01
Banská Bystrica, email: info@hronov.sk,

