VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – Osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch
V spoločnosti PRAX s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez
ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste
vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste
si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.
KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Oblasť

Činnosť

Typy osobných údajov

Kamerové systémy – monitoring Kamerové
verejného priestoru
systémy

Podobizeň dotknutej osoby, dátum a čas, vykonavane aktivity
dotknutej osoby v monitorovanom priestore

Kamerové systémy – monitoring Kamerové
prevádzky
systémy

Podobizeň dotknutej osoby, dátum a čas, vykonavane aktivity
dotknutej osoby v monitorovanom priestore

ÚČELY SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV
Činnosť

Účel

Právny základ

Kamerové
systémy

- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
Monitoring a ochrana prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
majetku
záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej
prevádzkovateľa
osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou
osobu dieťa.

Kamerové
systémy

- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
Monitoring a ochrana prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
majetku
záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej
prevádzkovateľa
osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou
osobu dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa
jednať o nasledovné právne predpisy:
Názov predpisu
Nariadenie EÚ č. 2016/679 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)

STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM
Činnosť

Účel

Príjemcovia

Kamerové systémy Monitoring a ochrana majetku prevadzkovateľa - SBS
Kamerové systémy Monitoring a ochrana majetku prevadzkovateľa - SBS

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s
našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši
pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je
pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci PRAX s.r.o., v Slovenskej republike v rámci
Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa
o nasledovné prípady:
Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné
na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.
Činnosť

Doba archivácie

Kamerové systémy 6 dní
Kamerové systémy 6 dní

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste
nám udelili súhlas.

