ADOS VITA, s.r.o.
sídlo Podlužany 79, 935 27 Podlužany, Slovenská republika, IČO: 36 547 824, obchodná spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vl. č. 13280/N

INFORMAČNÉ A OZNAMOVACIE POVINNOSTI
obchodnej spoločnosti ADOS VITA s.r.o.
o ochrane osobných údajov
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Údaje o prevádzkovateľovi a informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov
v rámci kamerového systému
1. Prevádzkovateľom kamerového monitorovacieho systému je obchodná spoločnosť
ADOS VITA, s.r.o., sídlo Podlužany 79, 935 27 Podlužany, Slovenská republika, IČO:
36 547 824, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Nitra, oddiel Sro, vl. č. 13280/N.
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
- Tel. číslo: 0905 811 685
- Email: adosvita@gmail.com
3. Zástupca prevádzkovateľa Mgr. Zdenka Hájeková
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
4. Účelom spracúvania osobných údajov v kamerovom monitorovacom systéme je ochrana
majetku prevádzkovateľa v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných
údajov.
5. Osobné údaje sú spracovávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane
osobných údajov.
6. Prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Kategórie osobných údajov
7. Obrazové záznamy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.
Kategória príjemcov
8. Kamerové záznamy nie sú primárne poskytované žiadnym príjemcom okrem
prevádzkovateľa a jeho oprávneným zamestnancom s výnimkou prípadov potreby
preukazovania uplatňovania alebo obhajovanie právnych nárokov, kedy môžu byť
poskytnuté poskytovateľom právnych služieb (napr. advokátska kancelária), orgánom
činným v trestnom konaní a súdu na základe osobitných právnych predpisov.
Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje a doba ich uchovávania
9. Osobné údaje sú získavané prostredníctvom kamier priamo od dotknutých osôb a budú
v kamerovom monitorovacom systéme uchovávané po dobu 15 dní odo dňa
nasledujúceho po dni, kedy bol kamerový záznam vyhotovený.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií.
10. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii, ani nebude poskytovať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii.
Automatizované rozhodovanie a profilovanie
11. U prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie.

Práva dotknutej osoby
Právo na prístup k osobným údajom
12. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcich sa dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ
takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto
osobným údajom a informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť
osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o
medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa
dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o
práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii
automatizovaného
individuálneho
rozhodovania
vrátane
profilovania.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré
spracúva.
Právo na opravu osobných údajov
13. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Právo na výmaz osobných údajov
14. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu
vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak
spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných
údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných
údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
15. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných
údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta
vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných
údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými
dôvodmi dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť osobných údajov
16. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky
možné a ak
a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a)
alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
17. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu
týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm.
f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto
ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže
nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad
právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na toto právo najneskôr
pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne
a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
18. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania
a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Toto právo sa neuplatňuje, ak nastane niektorá zo situácií uvedených v § 28 ods. 2
písm. a) – c) zákona o ochrane osobných údajov.
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením
spracúvania osobných údajov

19. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie
osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené, ak sa
to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
Právo na odvolanie súhlasu
20. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných
údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť
dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať
rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
Právo uplatniť námietky
21. Ak dotknutá osoba zistí alebo sa domnieva, že sú jej osobné údaje spracúvané
v rozpore s ochranou jej súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi
predpismi, má právo voči prevádzkovateľovi uplatniť námietku, požiadať o vysvetlenie
alebo o odstránenie nevhodného stavu.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
22. Dotknutá osoba má právo sa kedykoľvek obrátiť so svojou sťažnosťou alebo podnetom
ohľadom spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je v podmienkach
Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
23. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu
osobných údajov. Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť, či došlo k
porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov v oblasti ochrany
osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu
pre oblasť ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné
a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona o ochrane
osobných údajov alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov.

V Podlužanoch, dňa 1.7. 2020

.....................................................
ADOS VITA, s.r.o.
sídlo Podlužany 79, 935 27 Podlužany, Slovenská republika
IČO: 36 547 824
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vl. č. 13280/N

