INFORMÁCIA o spracúvaní osobných údajov
Vstup externých osôb do 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: Kontrola a evidencia vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa
všeobecne i v rovine organizačného bezpečnostného opatrenia.
Právny základ spracúvania: 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 (všeobecné nariadenie
o ochrane osobných údajov).
Oprávnený záujem prevádzkovateľa: Ochrana majetku prevádzkovateľa, kontrola vstupov
a odchodov cudzích (externých) osôb do/z priestorov prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu
neautorizovaných osôb v priestoroch prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti citlivých
informácií.
Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Súkromná bezpečnostná služba, Spoločnosť
zabezpečujúca ERP systém a IT podporu činností, Polícia, Advokáti, Súdy, a iné subjekty,
ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a
poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Doba uchovávania: 1 rok nasledujúci po roku, ktorého sa týkajú
Kategória osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva najmä kontaktné a identifikačné
osobné údaje ako napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty na
pracovisko, pracovné telefónne číslo a osobné údaje týkajúce sa odbornej spôsobilosti.
Zdroj získania osobných údajov: Zástupca obchodného partnera, ktorý poskytuje
prevádzkovateľovi osobné údaje o svojich zamestnancoch alebo subdodávateľoch.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba 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

