
 

INFORMÁCIA o spracúvaní osobných údajov
Kamerový systém – monitorovanie externých osôb, a objektov

Prevádzkovateľ: DAVEX – SK, s.r.o.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Brezová 65, 010 08 Žilina-Rosinky, IČO: 36 384 593, 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11514/L  

Účel  spracúvania: a)  Monitorovanie  priestorov  a objektov  prevádzkovateľa  za  účelom
ochrany  majetku  prevádzkovateľa  a zaistenia  bezpečnosti  zamestnancov  a iných  osôb,  b)
Uplatňovanie majetkových nárokov prevádzkovateľa, c) Poskytovanie záznamov subjektom,
ktorým  poskytnutie  osobných  údajov  vyplýva  zo  zákona,  na  základe  ich  požiadavky,  d)
Riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv v zmysle všeobecného nariadenia
o ochrane osobných údajov a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov .   
Právny základ spracúvania: Pri a) a b) Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri  spracúvaní  osobných údajov  a o voľnom pohybe týchto  údajov,  pri  c)  a d)  Oprávnený
záujem  prevádzkovateľa  podľa  čl.  6  ods.  1  písm.  c)  Nariadenia  Európskeho  parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov
Oprávnené  záujmy  prevádzkovateľa: Pri  a)  Bezpečnosť  a  ochrana  majetku
prevádzkovateľa, zaistenie  bezpečnosti,  života  a zdravia  zamestnancov  a iných dotknutých
osôb,  kontrola  vstupov  a odchodov  z priestorov  prevádzkovateľa,  zamedzenie  pohybu
neautorizovaných  osôb  v priestoroch  prevádzkovateľa,  zabezpečenie  funkčnosti
bezpečnostných  systémov.  Pri  b)  Nahlasovanie  a likvidácia  poistnej  udalosti  alebo  inej
podobnej  udalosti,  uplatnenie  prípadných  nárokov  na  náhradu  škody.  Pri  c)  Zákonná
povinnosť  vyplývajúca z Trestný zákon,  Trestný poriadok,  Správny poriadok,  Civilný súdny
poriadok  a prípadne  iných  relevantných  zákonov.  Pri  d)  Zákonná  povinnosť  v zmysle
všeobecného  nariadenia  o ochrane  osobných  údajov  a zákon  č.18/2018  Z.z.  o ochrane
osobných údajov.  
Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Pri a) Prevádzkovatelia strážnej služby, prevádzkovatelia
bezpečnostných  systémov,  subjekty,  ktorým  poskytnutie  osobných  údajov  vyplýva  zo
zákona, Pri b) Poisťovne, vrátane subjektov poskytujúcich služby podľa zákona o finančnom
sprostredkovaní a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona, Pri
c) Subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona, Pri d) Dotknutá osoba
uplatňujúca svoje práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, Úrad na
ochranu osobných údajov SR a iné Subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo
zákona.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na 
web-e prevádzkovateľa https://www.davex.sk/index.php/ochrana-osobnych-udajov 

https://www.davex.sk/index.php/ochrana-osobnych-udajov


 

Doba uchovávania: Pri a) 72 hodín, Pri b) 10 rokov od nahlásenia poistnej udalosti alebo inej
podobnej udalosti, pokiaľ záznam bude použitý v rámci riešenia poistnej, či inej podobnej
udalosti,  Pri  c)  30 dní  od poskytnutia  záznamu na základe písomnej  žiadosti,  ktorá bude
uchovávaná 10 rokov, Pri d) 5 rokov od poskytnutia anonymizovaného záznamu dotknutej
osobe  v rámci  spracovateľskej  činnosti  „Spracovanie  osobných  údajov  pre  riešenie
požiadaviek dotknutých osôb pri výkone práv“
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby:
V zmysle schváleného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR) a
Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
má dotknutá osoba nasledovné práva: má právo na prístup k osobným údajom (OÚ), právo
na  opravu  OÚ,  právo  na  výmaz  OÚ,  právo  na  obmedzenie  spracúvania  OÚ,  právo  na
prenosnosť OÚ,  právo namietať spracúvanie OÚ,  právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo
rozhodnutie,  ktoré  je  založené  výlučne  na  automatizovanom  spracúvaní  OÚ  vrátane
profilovania a právo  podať  sťažnosť  dozornému  orgánu,  ktorým  je  Úrad  na  ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na 
web-e prevádzkovateľa https://www.davex.sk/index.php/ochrana-osobnych-udajov 
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