INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV KAMEROVÝM SYSTÉMOM
Spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava –
mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 35 777 087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 20665/B , ako prevádzkovateľ osobných údajov („Prevádzkovateľ“)
týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prevádzkovaním kamerového
systému v monitorovaných priestoroch čerpacej stanice.
Účel spracúvania osobných údajov
Kamerový systém je prevádzkovaný pre účely ochrany majetku Prevádzkovateľa a bezpečnosti osôb
podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení
smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“), najmä
v záujme zaistenia čo najvyššej bezpečnosti osôb a majetku nachádzajúcich sa v priestoroch čerpacej
stanice.
Jedná sa o obrazový záznam fyzickej osoby vyhotovený s použitím kamerového systému, ktorý je
spracúvaný v súlade s Nariadením, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a ďalšími platnými právnymi predpismi. Záznam z kamerového systému
môže byť odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní v prípade podozrenia z protiprávneho konania
osôb na zázname a v ďalších prípadoch stanovených zákonom; podobne môže byť použitý v rámci
občianskeho súdneho konania alebo v prípade preukazovania splnenia právnej povinnosti
Prevádzkovateľa.
Pri prevádzkovaní kamerového systému za vyššie uvedeným účelom využíva Prevádzkovateľ služby
tretích strán, tzv. sprostredkovateľov, ktorí môžu mať prístup ku kamerovému záznamu v nevyhnutnom
rozsahu t. j. prevádzkovatelia ČS, servisné organizácie). Ochrana osobných údajov je zaistená
prostredníctvom ich zmluvných záväzkov a prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.
Doba spracúvania/uchovávania záznamov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje obsiahnuté na zázname z kamerového systému iba po dobu
nevyhnutne nutnú k vyššie uvedenému účelu, t. j. maximálne 21 dní. Doba spracúvania takto získaných
údajov môže byť ďalej predĺžená v prípade potreby analyzovať záznam z dôvodu vyšetrenia
prebehnutého bezpečnostného incidentu, ak majú byť použité ako dôkaz, hlavne v konaní pred súdom,
správnymi orgány či orgánmi činnými v trestnom konaní.
Práva osôb pohybujúcich sa v monitorovaných priestoroch
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom kamerového systému má osoba
(dotknutá osoba) pohybujúci sa v monitorovaných priestoroch právo: (i) na prístup k osobným údajom,
(ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) požadovať vymazanie
osobných údajov, ak nie sú osobné údaje potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak
spracúvané, alebo zistíte, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných
údajov v osobitných prípadoch a taktiež právo (v) namietať proti spracúvaniu osobných údajov, na
základe čoho bude spracúvanie osobných údajov ukončené, ak sa neukáže, že existujú závažné
oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej
osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a právo (vi) obrátiť sa na Úrad na
ochranu osobných údajov.
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spracúvaní údajov je možné získať prostredníctvom
osobneudajesk@unipetrol.cz alebo na doručovacej adrese Prevádzkovateľa.
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