
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV KAMEROVÝM 
SYSTÉMOM (OPRÁVNENÝ ZÁUJEM) 

  
Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) 
 
 
Cieľom tejto informácie je poskytnúť dotknutým osobám prehľad o tom, aké osobné údaje spracúvame 
kamerovým systémom, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme 
poskytnúť, kde môže dotknutá osoba získať informácie o jej osobných údajoch a uplatniť jej práva pri 
spracúvaní osobných údajov. 

 
 

Prevádzkovateľ 
Obchodné meno RICHTER SLOVAKIA s.r.o. 
Sídlo Nitrianska cesta 21 

958 01 Partizánske 
Slovenská republika 

IČO 36 320 447 
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Trenčín 

Oddiel Sro 
Vložka č. 19314/R 

 
 

Kontaktné údaje osoby, u ktorej možno získať viac informácií 
Titul, meno a priezvisko Tomáš Merašický 
Adresa Nitrianska cesta 21, 958 01 Partizánske 
Tel. kontakt 0903 727 847 
E-mail tomas.merasicky@richter.at 

 
 
Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb: 
Prevádzkovateľ spracúva kamerovým systémom vyhotovený obrazový záznam fyzických osôb 
pohybujúcich sa v monitorovanom priestore. 
 
Účel spracúvania: 
Ochrana majetku prevádzkovateľa, jeho zákazníkov a návštev pred odcudzením, poškodením, prípadne 
iným znehodnotením, ochrana života a zdravia pred protispoločenským konaním, bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci a požiarna ochrana.  
 
Právny základ spracúvania: 
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 
  
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: 
Bezpečnosť a ochrana života, zdravia a majetku prevádzkovateľa a tretích strán, odhaľovanie kriminality 
a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana. 
  
Príjemcovia/kategória príjemcov: 
Policajný zbor Slovenskej republiky, prokuratúra, súdy. 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii:  
Nevykonáva sa. 
 
Doba uchovávania osobných údajov: 
Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam 
sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote ????? dní odo dňa nasledujúceho po dni, v 
ktorom bol záznam vyhotovený. 
 



Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:  
Nevykonáva sa. 
  
Poučenie o právach dotknutej osoby: 
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej 
spracúvané, právo na opravu jej osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania 
osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť 
automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných 
údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.  
 
V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá 
osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Uvedené práva 
dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 22 nariadenia. Dotknutá osoba môže uplatniť 
svoje práva zaslaním emailu na: tomas.merasicky@richter.at  alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 
Za účelom overenia identity žiadateľa (dotknutej osoby) zo strany prevádzkovateľa je potrebné, aby 
dotknutá osoba v žiadosti uviedla minimálne svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Prevádzkovateľ 
upovedomí dotknutú osobu do 30 dní odo dňa prijatia jej žiadosti o spôsobe vybavenia. 
 
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom, ako aj bližšia 
špecifikácia vyššie uvedených práv dotknutej osoby, sú dostupné na webovej stránke Prevádzkovateľa 
richterslovakia.sk v časti GDPR. 
 
 
V Partizánskom, dňa 
 
 
         
        RICHTER SLOVAKIA s.r.o. 
        zast. ................................... 

 
    
 
 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:tomas.merasicky@richter.at

