
 
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v súlade s článkom  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len 
„GDPR“) resp. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). 

 
Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, 
chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania 
Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov 
je pre nás dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady( EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“). 
 
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa  
Obchodné meno a právna forma:        GEODETICCA, s.r.o. 
Sídlo:                                                           Floriánska 19, 040 01 Košice 
IČO:                                                             36 572 161 
Obchodné meno a právna forma:         GEODETICCA VISION, s.r.o. 
Sídlo:                                                           Floriánska 19, 040 01 Košice 
IČO:                                                              44 014 091 
Obchodné meno a právna forma:         GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE 
Sídlo:                                                            Floriánska 19, 040 01 Košice 
IČO:                                                              42 112 842 
Kontaktné údaje: (tel. číslo/email/):      055/728 87 58 
(ďalej len „spoloční prevádzkovatelia“) 
 
Koho kontaktovať v prípade otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov? 
Zodpovednú osobu, email: zodpovednaosoba@geodeticca.sk 
Účel spracúvania osobných údajov 
Ochrana majetku, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb. 
Právny základ spracúvania osobných údajov 
Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR resp. § 13 ods.1 písm. f) Zákona - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na účel oprávnených záujmov  spoločných prevádzkovateľov, v súlade s účelom 
spracúvania:  
-   zabezpečenie dôkazov pre prípad vzniku škody spoločným prevádzkovateľom 
-   preukazovania úmyselného alebo neúmyselného poškodzovania majetku alebo zdravia osôb, 

prípadne iného incidentu v oblasti ochrany  majetku a zdravia osôb  
-   preukazovania zodpovednosti za škodu alebo ujmu spôsobenú týmito udalosťami. 
-  zamedzenie pohybu neautorizovaných osôb v priestoroch spoločných prevádzkovateľov 
Príjemca osobných údajov 
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je  
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP: nie je  
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: Súd, orgány činné v trestnom konaní 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 
Nie je a ani sa nezamýšľa. 
Doba trvania monitorovania 
Kamerový systém je zapnutý a monitoruje nepretržite 
Doba uchovávania osobných údajov 
V lehote 7 dní odo dňa vyhotovenia 
Poskytnutie Vašich osobných údajov 
Je potrebné na dosiahnutie oprávnených záujmoch spoločných prevádzkovateľov. 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania 
Spoloční prevádzkovatelia pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužívajú 
automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. 
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Rozsah spracúvaných osobných údajov 
Videozáznam zachytených osôb, pričom videozáznamy nebudú použité za účelom spracúvania 
osobitnej kategórie osobných údajov, len ako bežné osobné údaje. 
Informácie o najväčšom vplyve spracúvania, ktoré by mohlo dotknutú osobu prekvapiť 
V prípade, ak sa dopustíte protiprávneho konania spracúvanie bude mať negatívny dopad na Vás ako 
dotknutú osobu.  
Poučenie o právach dotknutej osoby 
- právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa 

spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),  
- právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),  
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená 
niektorá z podmienok čl.17 GDPR,  
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,  
- právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl.21 GDPR,  
- právo na prenosnosť. Vzhľadom na právny základ, ktorým je oprávnený záujem nemáte právo na 

prenosnosť Vašich osobných údajov.  
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu- právo podať návrh na začatie konania podľa čl. 77 GDPR.  
 
Dohoda Spoločných Prevádzkovateľov 
Spoloční prevádzkovatelia sú v zmysle platnej legislatívy povinní poskytnúť dotknutým osobám 
informácie o podstatných náležitostiach ich Dohody spoločných prevádzkovateľov. V prípade 
spracovania údajov dotknutých osôb sú spoločnými prevádzkovateľmi spoločnosť GEODETICCA, s.r.o., 
so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161, spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., so 
sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091, občianske združenie GEODETICCA 
TECHNOLOGICAL INSTITUTE, so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 42 112 842. Predmetom ich 
spolupráce, ktorá je dojednaná na dobu neurčitú je monitorovanie priestorov kamerovým systémom 
v spoločných priestoroch spoločných prevádzkovateľov za účelom: ochrany majetku, zaistenia 
bezpečnosti zamestnancov a iných osôb. Pri spracúvaní osobných údajov Spoloční prevádzkovatelia 
využívajú vlastné technické prostriedky. Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o. zabezpečí montáž 
kamerového systému, nastavenie kamerového systému, servisné činnosti týkajúce sa kamerového 
systému. Záznamy z kamerového systému monitorovaných priestorov spoločných prevádzkovateľov 
budú uchovávané na technických prostriedkoch spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o.  Prístupom 
k záznamom z kamerového systému budú disponovať len oprávnení zamestnanci spoločných 
prevádzkovateľov, ktorí sú povinní ešte pred prvým použitím záznamu z kamerového systému 
oboznámiť sa a riadiť sa Smernicou k používaniu kamerového systému.  
Spoločnosť GEODETICCA, s.r.o. vybavuje a odpovedá na všetky žiadosti dotknutých osôb, plní 
informačnú povinnosť vo vzťahu k dotknutých osobám, zastupuje spoločných prevádzkovateľov v 
akomkoľvek konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov. Vo vzťahu k spracúvaniu osobných 
údajov majú spoloční prevádzkovatelia rovnocenné postavenie a v tejto oblasti rozhodujú spoločne. 
Každý zo spoločných prevádzkovateľov je povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné 
údaje, ktoré svojim obsahom a rozsahom zodpovedajú účelu spracúvania, údaje je možné využívať 
len spôsobom ako bol stanovený účel ich spracovania. Každý zo spoločných prevádzkovateľov je 
povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov implementovaním a zdokumentovaním 
bezpečnostných opatrení v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. 
Bez ohľadu na podmienky dohody spoločných prevádzkovateľov môže dotknutá osoba uplatniť svoje 
práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi. 
 


