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Oznámenie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a
čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“)
Prevádzkovateľ podľa zákona a nariadenia oznamuje osobe zaznamenávanej resp.
monitorovanej kamerovým systémom spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. (ďalej len
„dotknutá osoba“) nasledovné skutočnosti:
a)

identifikačné údaje prevádzkovateľa: Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom:
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685 852, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 278/B, tel. č. 02/50254111;

b)

účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku a bezpečnosti monitorovaním
kamerovým systémom;

c)

právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa chrániť majetok prevádzkovateľa
a bezpečnosť vo svojich priestoroch;

d)

rozsah osobných údajov dotknutej osoby: spracúvajú sa osobné údaje vypovedajúce o
prítomnosti a správaní dotknutej osoby v sledovanom priestore (videozáznam);

e)

osobné údaje sa nezverejňujú;

f)

osobné údaje dotknutej osoby spracúva v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľ:
strážna služba a/alebo správa recepcie (uvedené neplatí pre prevádzkareň OS
Slovnaft);

g)

v odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté orgánom dozoru,
orgánom činným v trestnom konaní, súdu, advokátovi a tiež uviesť, že údaje sa
nezverejňujú;

h)

prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje;

i)

doba uchovávania osobných údajov: 7 dní (s výnimkou prevádzkarne OS Slovnaft, kde
sa nevyhotovuje záznam) odo dňa vyhotovenia záznamu a v odôvodnených prípadoch
dlhšie, po dobu potrebnú na prešetrenie zaznamenaného konania dotknutej osoby (ak
došlo ku škode alebo bezpečnostnému incidentu) a/alebo na preukázanie a obhajovanie
právnych nárokov prevádzkovateľa (ak má záznam slúžiť ako dôkaz);

j)

s akýmkoľvek otázkami ohľadom spracúvania osobných údajov sa na nás môžete
obrátiť zaslaním emailovej správy na adresu: zodpovednaosoba.sk@messergroup.com.

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje budeme spracúvať, máte nasledovné práva:
1. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – môžete nás požiadať o prístup
k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame;
Verzia 3

3/2021

1m)

2. právo na vymazanie osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše
osobné údaje, ak napr. dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracované;
b) Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
c) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v
práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na nás vzťahuje;
alebo z dôvodu, ktorý sa vzťahuje k spracúvaniu na základe oprávneného záujmu (čl. 17
ods. 1 c) nariadenia).
Prevádzkovateľ posúdi žiadosť o výmaz z pohľadu všetkých relevantných okolností
v súlade s čl. 17 nariadenia;
3. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme
obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich
situácií:
a) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli
presnosť osobných údajov overiť;
b) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto
údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
c) my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich
požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;
d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, dokiaľ nebude
overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti ako prevádzkovateľa prevažujú nad
Vašimi oprávnenými dôvodmi;
4. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – vzhľadom ku skutočnosti, že
spracúvanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe nášho
oprávneného záujmu, máte právo voči tomuto spracúvaniu namietať; pre prípad
uplatnenia námietky proti spracúvaniu z Vašej strany Vaše osobné údaje nebudeme ďalej
spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto
spracúvaní pokračovali;
5. právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, www.uoou.sk, na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99
a nasl. zákona.
Práva podľa bodov 1 až 4 si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy na adresu:
zodpovednaosoba.sk@messergroup.com.
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