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Príloha č.8 Informačná povinnosť prevádzkovateľa kamerového systému
k Smernici č.1/2018: GDPR-ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:
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[v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti
s § 23 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)

ARTO Slovakia s.r.o.
So sídlom: Okružná 424/39, 082 04 Drienov
IČO: 44300905
Zastúpený: Stanislav Tomko, konateľ
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Prevádzkovateľ kamerového systému spracúva osobné údaje – kamerové záznamy dotknutých
osôb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a to
konkrétne podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia za účelom ochrany majetku Prevádzkovateľa
a zdravia dotknutých osôb, ako aj osôb (zamestnancov, ako aj klientov a ďalších osôb) pred
krádežami a pred inou protizákonnú či trestnou činnosťou, a to najmä v priestoroch dep a
skladov, kde dochádza k triedenie zásielok a prístupu širokého spektra osôb. Vzhľadom k tomu,
že nie je možné dostatočne a efektívne zabezpečiť kontrolu činnosti zodpovednou osobou,
dochádza s ohľadom potreby ochrany pred vznikom majetkových škôd na inštaláciu
kamerového systému. Prevádzkovateľ nebude spracovávať údaje týkajúce sa adresných a
identifikačných údajov, ani citlivé údaje.

AR

TO

Kamerový systém je automaticky prevádzkovaný stály technický systém umožňujúci
zhotovovať a uchovávať obrazové záznamy zo sledovaných miest. Zdrojom osobných údajov
bude uchovaný obrazový záznam (nahrávka z kamerového systému). Zvukový záznam nie je
vyhotovený. Kamerový systém je tvorený kamerami, ktoré sú umiestnené na stenách, tak aby
snímali priestor prevádzkarne, kde dochádza k nakladaniu so zásielkami, tzn. celkový pohľad
na jednotlivé prevádzky, a tie priestor okolo od vstupu do areálu – parkovacie plochy. Kvalita
záznamu je dostatočná na identifikáciu osôb a rozpoznanie ich aktivít. Kamerový systém je v
nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, u všetkých z nich je vyhotovený nepretržitý záznam.
Miesta monitorovania sú jasne označené.
Dĺžka uloženia záznamu je stanovená s ohľadom na účel zhotovovanie a zhromažďovanie
osobných údajov na 15 dní, v odôvodnených prípadoch na dobu dlhšiu, a to s ohľadom na
prípadnú potrebu predloženia v rámci trestného alebo obdobného konania.
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Správu kamerového systému vykonáva a oprávnenou osobou k technickému nakladaniu s
údajmi je vedúci manažér kontroly a poverené osoby, ktorý je dostupný na kontaktných
údajoch: Stanislav Tomko, email: artoslovakia.tomko@gmail.com.
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Za určitých okolností môžu byť okrem Prevádzkovateľa príjemcom osobných údajov orgány
činné v trestnom konaní (Policajný zbor Slovenskej republiky, Prokuratúra Slovenskej
republiky, a pod.), súd alebo iné orgány štátnej správy alebo samosprávy prejedávajúci
priestupky na základe zákonom stanovených pravidiel, ako aj právny zástupca Prevádzkovateľa
podieľajúci sa na týchto prípadoch.
Prevádzkovateľ nepredpokladá prenos osobných údajov do iných štátov.

U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl.
22 ods. 1 až 4 Nariadenia.
Prevádzkovateľ kamerového systému aj jednotliví pracovníci s prístupom ku kamerovým
záznamom či živého obrazu sú povinní dbať dodržiavanie nielen zákona č. 18/2018 Z.z.,
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Nariadenia, ale aj ustanovenia
zákona č. 311/2001 Z.z., zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktorý zakazuje skryté
aj otvorené sledovanie pracovníkov na pracovisku. Rovnako tak sú povinní dbať iných
právnych noriem, ktoré zaručujú jednotlivci právo na súkromie.
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Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
− požadovať od Prevádzkovateľa informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,
− vyžiadať si u Prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo
opraviť, alebo požadovať obmedzenie spracovania,
− požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie týchto osobných údajov, tento výmaz
Prevádzkovateľ vykoná, ak nebude v rozpore so zákonom alebo oprávnenými záujmami
Prevádzkovateľa,
− požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
− na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené
v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
− v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných
údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

