Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom
bezpečnostného kamerového systému
V zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:
Prevádzkovateľ
Röchling Automotive Slovakia s.r.o., Rakoľuby 264, 916 31 Kočovce, Slovenská Republika
IČO: 50566814, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.
40744/R
Kontaktné údaje: tel. +421322213610, e-mail: vkozacikova@roechling.com
Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov
Team Datenschutz, Am Hagelsrech 14, 66806 Ensdorf, tel. číslo +4968317641214,
www.team-datenschutz.de, datenschutz@roechling.com
Dotknutá osoba - osoba nachádzajúca sa v monitorovanom priestore.
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Bezpečnostný kamerový systém so záznamom je využívaný za účelom ochrany zdravia a
bezpečnosti osôb, ochrany majetku Prevádzkovateľa alebo majetku v správe
Prevádzkovateľa, predchádzania a odhaľovania trestnej a inej protiprávnej činnosti.
Kamerové záznamy môžu byť použité na účely dokazovania v rámci trestného konania,
konania o priestupkoch, alebo pri vymáhaní nárokov na náhradu škody. Právnym základom
spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana zdravia a
ochrana majetku Prevádzkovateľa, predchádzanie a odhaľovanie trestnej a inej protiprávnej
činnosti.
Kategórie a zdroj osobných údajov
Obrazový záznam a prejavy osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných
priestoroch. Osobné údaje sú získavané prostredníctvom monitorovacích kamier.
Monitorované priestory
Bezpečnostným kamerovým systémom sú monitorované exteriérové a interiérové priestory
Prevádzkovateľa. Každý monitorovaný priestor je riadne označený piktogramom
a základnými informáciami v súlade s nariadením GDPR a súvisiacimi predpismi.

Kategória príjemcov
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými zamestnancami a zmluvným
partnerom v oblasti bezpečnostných služieb, spol. IBS - SECURITY, s. r. o., Banská 6301,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 45404828. V odôvodnených prípadoch môžu byť
údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, príslušným súdom alebo ďalším
orgánom štátnej správy.
Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú
predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.
Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 7 dní, ak vyhotovený záznam nie je využitý
na účely trestného alebo obdobného konania.
Práva dotknutej osoby

PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených
záujmoch, môžete kedykoľvek namietať. Námietku musíme riadne posúdiť. Ak
nepreukážeme, že máme na spracúvanie nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú
nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Vašu námietku môžete poslať na adresu spoločnosti, alebo e-mailom na dataprivacy@roechling.com alebo roechling@team-datenschutz.com
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právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
právo na opravu osobných údajov;
právo na vymazanie osobných údajov;
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
právo na prenosnosť osobných údajov;
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa
elektronickou formou na kontaktnej e-mailovej adrese Prevádzkovateľa/Zodpovednej osoby,
alebo v poštovom styku na adrese sídla spoločnosti.
Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke
www.roechling.com.

