
Informačný text o prevádzkovaní kamerového systému so záznamom na
pobočkách spoločnosti AURES Holdings a.s.

Spoločnosť  AURES  Holdings  a.s.,  IČO:  01759299,  ako  prevádzkovateľ  osobných  údajov
(„prevádzkovateľ“),  prevádzkuje  na  všetkých svojich  pobočkách  kamerový systém so  záznamom.
Tento dokument opisuje zásady ochrany osobných údajov pri prevádzkovaní uvedeného systému.
Prevádzka  kamerového  systému  v priestoroch  pobočiek  prevádzkovateľa  a  v ich  okolí  prebieha
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679/EÚ o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).  

V každej pobočke prevádzkovateľa vrátane súvisiacich označených priestorov, ktoré sú monitorované
kamerovým  systémom  so  záznamom,  je  na  viditeľnom  mieste  uvedená  informácia,  že  prebieha
snímanie  priestoru  kamerovým  systémom  so  záznamom  vrátane  označenia  prevádzkovateľa  a
poskytnutia ďalších najpodstatnejších informácií. Tieto tzv. prvé vrstvy odkazujú na tento informačný
text, ktorý poskytuje ďalšie potrebné informácie o spracúvaní osobných údajov.

Účel a právny   základ   spracúvania osobných údajov pomocou kamerového systému  

Účelom inštalácie kamerového systému so záznamom a uchovávania záznamov je ochrana majetku
prevádzkovateľa  pred  poškodením  a  krádežou  a  ďalej  ochrana  života  a  zdravia  zamestnancov
prevádzkovateľa  a  zákazníkov  prevádzkovateľa  vrátane  všetkých  ostatných  osôb,  ktoré  sa  môžu
pohybovať v priestoroch pobočky prevádzkovateľa a jej okolí. Záznam kamerového systému je možné
využiť len na naplnenie týchto účelov a v prípade ich ohrozenia alebo v rámci naplnenia verejného
záujmu.
Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6.  ods. 1. písm. f)
nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ vykonal test oprávnených záujmov, v rámci ktorého vyhodnotil, že
záujem  prevádzkovateľa  na  spracúvaní  prevažuje  nad  záujmami  dotknutých  osôb  na  ochrane
osobných údajov. 

Rozsah spracúvaných údajov

V rámci  monitorovania  priestorov  dochádza ku spracúvaniu  podoby  a  ďalej  záznamu o  konaní  a
správaní  sa  osôb  v monitorovaných  priestoroch.  Monitoring  však  neumožňuje  identifikáciu  osôb
pomocou pokročilých technológií (napr. Face ID) alebo hodnotenia biometrických prvkov. 

Lehota uchovávania záznamu

Lehota  spracúvania  osobných  údajov  je  nastavená  tak,  aby  zodpovedala  zamýšľanému  účelu
spracúvania a ďalším zásadám nariadenia GDPR. Záznamy sa uchovávajú maximálne po obdobie 10
dní. Po uplynutí tohto obdobia dochádza k automatickému vymazaniu záznamov.

Ochrana záznamov s     osobnými údajmi  

Snímacie zariadenie, prenosové cesty a dátové nosiče, na ktorých sú uložené záznamy, sú chránené
pred zničením, zmenou či stratou alebo iným neoprávneným spracúvaním. Zariadenie na spracovanie
záznamu je umiestnené v priestoroch prevádzkovateľa alebo jeho sprostredkovateľa (vždy na území
EHP) a prístup k nemu má vždy len zodpovedná osoba. Iné osoby majú k systému umožnený prístup
len v prítomnosti oprávnených osôb. Prístup do priestorov so záznamovým zariadením je obmedzený
zámkami, elektronickým zabezpečovacím systémom a ďalšími ochrannými postupmi.

Sprístupnenie   údajov  

Kamerové záznamy je  možné sprístupniť  len zo zákonných dôvodov orgánom činným v trestnom

konaní,  správnym  a  iným  verejným  orgánom,  príp.  iným  zainteresovaným  subjektom  (napr.

poisťovniam).  Záznamy  je  tiež  možné  sprístupniť  osobe,  ktorá  preukáže  oprávnený  záujem  na

sprístupnení v prípade, že by daný záznam mal slúžiť  pri  vyšetrovaní trestných činov alebo iných

deliktov či na obranu jej dotknutých práv.



Záznamy  ďalej  zdieľame  so  sprostredkovateľmi  prevádzkovateľa,  ktorí  technicky  zabezpečujú

spracúvanie,  prípadne  s  bezpečnostnou  službou  v objektoch  a  priestoroch,  ktoré  sú  snímané

kamerovými systémami.

Automatizované   spracúvanie  

V rámci  prevádzkovania  kamerového  systému  so  záznamom  nedochádza  k automatizovanému

spracúvaniu osobných údajov ani profilovaniu dotknutých osôb.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese Dopraváků 723/1, 184 00 Praha 8, Česká republika,

prípadne e-mailom security@auresholdings.eu 

Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorou je:

Mgr. Lenka Zajíčková
Kontaktná adresa zodpovednej osoby je: Dopraváků 723/1, 184 00 Praha 8, Česká republika
E-mail zodpovednej osoby: DPO@auresholdings.eu

Práva dotknutých osôb a ich uplatňovanie

V súlade so spracúvaním osobných údajov podľa platnej právnej úpravy máte tieto relevantné práva:

 právo na prístup k osobným údajom – môžete zistiť, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, na

aký  účel  a  v  akej  podobe,  lenže  v prípade  opakovanej  žiadosti  môže  nastať  situácia,  že

budeme za ďalšiu kópiu požadovať poplatok;

 právo na opravu nepravdivých osobných údajov – ak zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré

spracúvame, sú nepresné alebo nepravdivé, máte právo požadovať opravu týchto osobných

údajov;

 právo na výmaz –  ak  sa rozhodnete pre  vymazanie svojich  osobných údajov z evidencie,

k vymazaniu dôjde, ak:

a) vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zozbierané,

b) vznesiete  námietku  voči  spracúvaniu  a  neexistuje  oprávnený  dôvod  pre  ďalšie

spracúvanie,

c) výmaz sa bude zakladať na zákonnej povinnosti,

d) spracúvanie je nezákonné;

 právo  na  obmedzenie  spracúvania  osobných  údajov –  ak  nechcete  svoje  osobné  údaje

vymazať, ale len dočasne obmedziť ich spracúvanie;

 právo na prenosnosť údajov – ak si budete sami želať, aby naša spoločnosť poskytla vaše

osobné údaje iným prevádzkovateľom, pričom tomu nebudú brániť zákonné alebo iné vážne

prekážky, vyhovieme vám;

 právo namietať  – môžete kedykoľvek vzniesť námietku voči  spracúvaniu vašich osobných

údajov, ak budete mať podozrenie, že spracúvanie prebieha v rozpore so zákonom alebo vás

inak obmedzuje;

 právo podať sťažnosť – so sťažnosťou alebo iným podnetom sa môžete kedykoľvek obrátiť

na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava.
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