INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kamerový systém – monitorovanie externých osôb, areály administratívnych objektov
Prevádzkovateľ: eustream, a.s.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3480/B.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ochranaou@eustream.sk, +421 (2) 6250 7111.
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje okrem iného aj na základe plnenia zákonných povinností.
V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, je prevádzkovateľ povinný
osobné údaje poskytnúť.
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, právo na ich opravu, vymazanie,
obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré
sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ nepreukáže
 nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
 dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Vašu námietku môžete poslať na: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
alebo e-mailom na ochranaou@eustream.sk.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na
webovom sídle prevádzkovateľa https://www.eustream.sk/sk_ochrana-udajov.
V neelektronickej podobe sú informácie k dispozícii na recepcii administratívnej budovy v danej
lokalite.

eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, email: info@eustream.sk, www.eustream.sk, akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka číslo 3480/B, IČO: 35910712, DIČ: 2021931175, IČ DPH: SK2021931175

V tabuľke nižšie sú uvedené detaily spracúvania záznamov dotknutej osoby kamerovým systémom prevádzkovateľa:
Dotknuté osoby

Fyzická osoba zaznamenaná
kamerovým systémom v areály
a v priestoroch administratívneho
objektu.

Fyzická osoba zaznamenaná
kamerovým systémom v areály a v
priestoroch administratívneho
objektu, ktorá je účastníkom poistnej
udalosti alebo inej podobnej
udalosti.
Fyzická osoba zaznamenaná
kamerovým systémom v areály
a v priestoroch administratívneho
objektu na zázname poskytnutom
subjektom, ktorým to vyplýva zo
zákona.
Fyzická osoba uplatňujúca práva
dotknutej osoby podľa všeobecného
nariadenia o ochrane osobných
údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Oprávnený záujem (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)
Oprávnený záujem:
Bezpečnosť a ochrana majetku prevádzkovateľa,
zaistenie bezpečnosti, života a zdravia dotknutých
osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov
prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu
neautorizovaných osôb v priestoroch prevádzkovateľa,
zabezpečenie funkčnosti bezpečnostných systémov.
Oprávnený záujem (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)
Oprávnený záujem:
Nahlasovanie a likvidácia poistnej udalosti alebo inej
podobnej udalosti, uplatnenie prípadných nárokov na
náhradu škody.
Zákonná povinnosť (podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)
vyplývajúca napr. z Trestného zákona, Trestného
poriadku, Správneho poriadku, Civilného súdneho
poriadku, Priestupkového zákona, príp. iných
relevantných zákonov.

Zákonná povinnosť (podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účel spracúvania osobných
údajov

Doba uchovávania záznamu

Príjemcovia/Kategórie
príjemcov

Monitorovanie areálov a priestorov
administratívnych objektov
prevádzkovateľa pre zaistenie
bezpečnosti a ochrany majetku
prevádzkovateľa, zaistenie
bezpečnosti, života a zdravia
dotknutých osôb.

72 hodín odo dňa vyhotovenia

Súkromná bezpečnostná služba,
Spoločnosť zabezpečujúca
technickú podporu bezpečnostných
systémov, Subjekty, ktorým
poskytnutie osobných údajov
vyplýva zo zákona.

Uplatňovanie majetkových nárokov
prevádzkovateľa.

10 rokov od nahlásenia poistnej
udalosti alebo inej podobnej udalosti,
pokiaľ záznam bude použitý v rámci
riešenia poistnej, či inej podobnej
udalosti.

Poisťovne, vrátane subjektov
poskytujúcich služby podľa zákona
o finančnom sprostredkovaní a iné
subjekty, ktorým poskytnutie
osobných údajov vyplýva zo zákona.

Poskytovanie záznamov subjektom,
ktorým poskytnutie osobných údajov
vyplýva zo zákona, na základe ich
požiadavky.

30 dní od poskytnutia záznamu na
základe písomnej žiadosti, ktorá
bude uchovávaná 10 rokov.

Subjekty, ktorým poskytnutie
osobných údajov vyplýva zo zákona.

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.

5 rokov od poskytnutia
anonymizovaného záznamu
dotknutej osobe, v rámci
spracovateľskej činnosti
„Spracovanie osobných údajov pre
riešenie požiadaviek dotknutých
osôb pri výkone práv“.

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.

eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, email: info@eustream.sk, www.eustream.sk, akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka číslo 3480/B, IČO: 35910712, DIČ: 2021931175, IČ DPH:
SK2021931175

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kamerový systém – monitorovanie externých osôb, areály technologických objektov
Prevádzkovateľ: eustream, a.s.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3480/B
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ochranaou@eustream.sk, +421 (2) 6250 7111
Účel spracúvania: Monitorovanie technologických objektov prevádzkovateľa, vrátane stavenísk
a objektov prevádzkovateľa vo výstavbe na základe príslušného povolenia podľa stavebných
predpisov, za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa a/alebo zaistenie bezpečnosti zamestnancov
a iných osôb.
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).
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti
zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov prevádzkovateľa, zamedzenie
pohybu neautorizovaných osôb v priestoroch prevádzkovateľa.
Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Súkromná bezpečnostná služba; Orgány činné v trestnom konaní;
Súd.
Doba uchovávania: 15 dní odo dňa vyhotovenia.
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, právo na ich opravu, vymazanie,
obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré
sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ nepreukáže
 nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
 dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Vašu námietku môžete poslať na: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
alebo e-mailom na ochranaou@eustream.sk.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na
webovom sídle prevádzkovateľa https://www.eustream.sk/sk_ochrana-udajov.
eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, email: info@eustream.sk, www.eustream.sk, akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka číslo 3480/B, IČO: 35910712, DIČ: 2021931175, IČ DPH: SK2021931175

