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Podl'a Čl, 13 Nariadenja Európskeho parlamentu a Rady {EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spr;cúvaní
osobných údajov a o Vol'nom pohybe takýchto údajov {d'alej aj ako ,,Nariadenie") a ustanovenia § 19 Zákona č.
18/2018 Z,z. o ochrane osoonýcl^ úddjov,

Z dóvodu, Že spracúvame Vaše osobné údaje ste dotknutou osobou. Zásady spravodlivého spracúvania
osobných Údajov si vyŽadujú, aby ste ako dotknutá osoba boli informovaný o existencii spracovallellkej
operácie a jej účeloch. Naša spoločnosť ako prevádzkovatel' Vám v tomto dokumente ako dotknutej o5obe
poskytuje VŠetky iníormácie, ktoré sú potřebné na zaručenie spřavodlivého a transparentného spíacúVania
VaŠich osobných Údajov, pričom zohl'adňujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa Vaše osobné údaje
spracúvajú. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spósobom je pre nás prvoíadá, přeto sa
niŽŠie v tomto dokumente dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezp€čnosť.
Zářoveň sa dozviete, aké máte práva a čo móžete od nás požadovať.

FEAG SLK Elektro s,r,o.

E ektrárenská 3726110

rnaria,kovacova@sl kelektro,sk

+4219I8 7 48 194

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovatel'a potvrdenie o tom, či sa §pracúVajú
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, Máte právo získať prístup k týmto osobnýrn údajom a infotmácie:
a) o účele spracúVania osobných údajov, b) kate8órii spracúvaných osobných údajoV, c) identifikác i

prijemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému bo]i, alebo majú byť osobné údaje poskytnUté, najmá o
príjemcovi V tretej krajin€, alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, d) dobe uchováVania
osobných údajov; ak to nie je možné, i],]formáciU o kritériách jej určenia, e) právo požadovať od
prevádzkovate'a opraVu osobných údajoV týkajúcich 5a dotknutej osoby, ich VVmazanie, alebo
obrnedzenie ich spracúVania, a ebo o práve namietať spracúVanie osobných údajov, f) práVo podať
náVrh na Začatie konan a ak tvrdíte, že ste boli priamo dotknutí na svojich práVach, g) Zdroji osobných
údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, h) existenci aUtomatizovaného
individuálneho rozhodovania vrátar]e profilovania; v

1. lDENTlFlKAčNÉ A KoNTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDzKovATE(A

Názov preVádzkovatel'a

lco 31420 150

ulica, číslo

obec a PsČ 945 01 Komárno

štát sR

právna forma sRo

štatutárny orgán prevádzkovatel'a (alebo
osoba opřávnená konať v ieho mene)

lng. Roman skaia

Mail

Teleíón

zástupca prevádzkovatel'a Mária kováčová

2, AKÉ MÁTE PRÁVA
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ako dotknutej osobe ]nformácie najmá o použitom postupe, ako aj o Význame a predpokladaných
dósL€dkoch takého spracúVania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobU,

Ako dotknutá osoba máte práVo Vprípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajinY aebo
rnedzinárodnej organizácie byť informovaná o prirneraných zérukách týkajúcich sa prenosu os9bných
údajov do tretej krajinv, alebo medzinárodnej organizácie ak neexistuje rozhodnutie komisie. Ak
komisia rozhodla, že tretia krajina, územie, alebo .jeden či viaceré určené odvetvia v dane tletej
krajine, alebo medzinárodná or8anizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov proces
preno5U Sa móže uskutočniť,

. p revádzkovatel' je vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť vaše osobné údaje, ktoré splacúva,
Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, móže
prevádzkovatel' účtovať primeraný poplatok 2odpovedajúci administratívnym nákladom.
Prevádzkovatel' je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť osobné údaje spósobom podl'a
vašich požiadavky.

PRAVO NA OPRAVU

Ako dotknUtá osoba máte přáVo na to, aby převádzkovatel' bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, so zretelbm na účel spracúvania o5obných údajov máte
ako dotkllutá osoba práVo na doplnenie neúp ných osobných úcJajov,

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH tjDAJOV

Ako dotknutá osoba rnáte právo na to, aby prevádzkovatel'bez zbvtočného odkladu vymazal l)sobné
údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovatel'je povinný bez zbytočného odk adu vymazať osobné údaje,
ak ste si ako dotkn!tá o5oba uplatnili práVo na VýmaZ, ak Vaše osobné úda]e už nie sú potrebné na
účel, na ktorý sa získaii, aIebo inak spracúva i, ak ste ako dotknutá osoba odvo]ali svo.j predchádza]úci
súhlas so spracovanim osobných údajov, alebo súhlas je neplatný, na základe ktorého sa spra(úvanie
osobných údajoV vykonáva, ak neexistu]e iný práVny základ pre spracúVanie osobných úda|ov, ak
dotknUtá osoba namieta spracúVanie osobných údajov a ak neprevažujú žiadne opráVn€né dóvody na
spracúVanie osobných údajoV, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie o5obných úda]ov, ak sa
o5obné údaje spracúvajú neZákonne, je dóvodom pre Výrnaz 5pnenie povinnosti podl'a Naradenia
a zákona o ochrane osobných údajov, alebo sa osobné údaje 2ískava V súVis osti s ponukou služieb
informačnej spo očnosti,
Ak prevádzkovatel'zverejnil osobné údaje a 1e povinný ich vzmysle vyššie uvedeného VVrrazať, je
zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia Vrátane technických opatreníso zrete'om na
dostupnú techno|ógiu a náklady na ich Vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovatei'ov,
ktoríspracúvajú osobné údaje dotknUtej osoby o jej žiadosti, aby títo preVádzkoVatelia Vymazali odkazV
na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy,

PRÁVO NA OBMEDZENlE SPRACÚVANlA OSOBNÝCH ÚDA,,OV

Ako dotknutá osoba máte práVo na to, aby prevádzkovatel'obmedzil spracúvanie Vašich osobných
údajov: a) ak ako dotknutá o§oba namietate správnosť osobných úda]'ov, a to počas obdobia
umožňujúceho preVádzkoVate|'oVi overiť správnosť osobných údajov, b) ak 5pracúVanie o5obných
údajoV je neZákonné a ako dotknutá osoba namietate Vyrnazanie osobných údajov a žiadate namiesto
toho obmedzenie ich použit]a, c) prevádZkovatel' už nepotrebu.je Vaše osobné údaje na účeI
spracúvania osobných údajoV, al€ potrebuje ich, Vy ako dotknutá osoba na up]atnenie priivneho
nároku, alebo d) ak ako dotknUtá osoba nam]etate spracúvanie osobných údajov, spracúvanie
osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej Vo Verejnom záujme, alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovatelbvi spracúvanie osobných úda]ov je nevyhnutné na účel
oprávnených ZáUjrnoV prevádzkovate 'a, alebo tretej stranY, a to až do overen a, či oprávnené dóvody
na strane preVádzkoVatel'a prevažU]'ú nad oprávnenými dóVodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanle osobných údajov obmedzilo podl'a predchádzajúceho odseku, okrem uchor,ávania
móže osobné údaje prevádzkovatel'spracúvať en s Vašim 5úhlasom ako dotknUtej o5oby, a ebo la úče
uplatnenla právneho nároku, na ochranu osób, alebg z dóvodov verejného zaujmu,
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zároveň je vás prevádzkovatel'ako dotknutú osobu, ktorej spracúvanie o5obných údajov sa obmedzí
povinný informovať pred tým, ako bUde obmedzenie spracúvania osobných úclajov zrušené,

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

--. Ak, d.lk rtá .*b" -át" p,á". ,ra"i", rrt"l.e s. va, ti,t.]ť, . kt",é ý" í.r§th
prevádzkovate bVi, v Štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čjtatel'nom íorn]áte a mátl) právo
preniesť tieto osobné Údaje d'alŠiemu prevádzkovatelbvi, ak je to technicky možné a ak ste Vyjadrili
súhlas 50 spracÚVaním VaŠich osobnýCh údajov. osobné údaje sa spracúVa]ú z dóvodu, že sp[a(:ovanie
]e neVVhnutné na p nenie Zmluvy, ktorej 2mluvnou stranoU ste Vy, ak spracúVanie Vašich osobných
údajov sa vykonáva aUtomatiZovanými prostriedkami,
up atnenín,] práva uvedeného v zmysle vyššie uvedeného odseku nie je dotknuté právo na výmaz
vašich osobných údajov. právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie 05obných údajov
nevyhnutné na spnene úlohy realizovanej vo verejnor] záujme, alebo pri výkone verejnc]i moci
ZVerenej preVádzkoVate bVi,
VaŠe práVo získať VaŠe osobné údaje a právo na preniesť Vaše osobné údaje inému prevác]Zko\,,atelbvi
nesmie mať nepriaznivé dósledky na práva ných osób.

PRÁVO NAMlETAŤ SPRACÚVANlE OSOBNÝCH ÚDAJOV

, 
" 
a"t-

sa vašej konkrétnej situácie vykonávané a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na s|]lnenie
ú]ohy realizovanej vo vere]nom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevác]zkov]te 'ovi,

aebo tretej stranyvrátane profiIovania, prevádzkovatel'nesmie d'alei spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúVanie osobných údajoV, ktoré prevažljú nad
práVami, alebo Záu]mami dotknUtej osoby, a ebo dóvody na uplatnenie práVneho nároku,
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spřacúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, rra účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketinsom, Ak ako
dotknuté osoba namietate spracúvanie osobných údajov na úče priameho marketingu, prevádzkovate'
d'alej o5obné údaje na účel pr ameho marketingu nesmie spracúvať
prevádzkovatel'je povinný vás ako dotknutú osobu výs|ovne upozorniť na práva vaše vyššie uvedené
práva najneskóř přiVašej prvej komunikácii, pričom informácia o tomto práVe musíbyť uvedená jasne

" odoe e-e od aky(^kolVek ^y(h infornal ,

V súVis]osti s používaním slUžieb informačnej spo očnosti m6žete ako doiknutá osoba svoje právo
namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
Ako dotknutá osoba máte práVo narnietať 5pracúVan e Vaš]ch osobných údajov, ktoré sa Vás tykajú, Z
dóVodoV týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, kecl'je spracúVanie osobných údajov
nevyhnutné na plnenie úlohy z dóvodov verejného záujmu, ak sa osobné úda]e spracúVa]ú na vedecký
účel, na účel historického VýskUmu alebo na štatistický účel,

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATlE KONANlA

Ako dotknutá osoba máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Návrh na začatie konania ak sa domn evate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov v zmys e
Nariadenia a Zákona č, 78l2o78z.z. o ochrane osobných údajoV bo l porušené, VZor návrhu nájclete na
webovom síd e Úradu.

NA KOHO SA MÓŽETE OBRÁTlŤ

Ak máte akékolvek otázky alebo podnety týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov mó;iete sa
obrátiť na našu spo očnosť ako prevádzkovate 'a. Naše kontaktné údaje nájdete v úvode tohto
dokumentu.

DALSlE DoLEzlTE lNFoRMAclE

Účelom spřacúvania osobných údajov je dóvod, pre ktorý naša
spracúva Vaše osobné údaje ako úda]e dotknutých osób v našich
spracúVanie o5obných údajoV je 2a ožené na konkrétnom právnom
oprávneným a výslovne uvedeným účelom,
Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov 5me ako

spoločnosť ako prevádzkovatel'
informačných systémoch. Každé

základe a za konkrétne urrleným,

preVádZkovatel' prijali prir]erané
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Vnasledujúcich tabulkách nájdete údaje onašich jednotlivých iníormačných systémoch obsahJjúcich
informácie o jednotlivých účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnom základe spracovatellkej
činnosti, kate8óriách dotknutých osób, katetóriách príjemcov spracúvaných osobných údajov. zároveň sa
dozviete infořmácie o tom aké osobné údaje spracúvame, o tom či uskutočňujeme cezhraničný prenos
osobných údajov do trete.i krajiny alebo medzinárodnej ořganizácie a dozviete sa iníormácie
o automatizovanom řozhodovaní Vřátane přofilovania.

p€rsonálne, organizačné itechn cké opatrenia, ktorých cielbm je v čo najváčšej rniel"" ,abránit'urnku
rizika úniku, zneUžitia, zVerejnenia, alebo iného poU itia Vašich osobných údajov.
V prípade poru enia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré by pravdepodobne viedlo k vy:lokému
riziku pre Va e práva a slobody ako dotknutých osób, budete bezodkladne kontaktovaní.
zároveň si vás dovol'ujme upozorniť, že požaduleme od vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné
údaje, ktoré 5ú nevvhnutnou zákonnou alebo zmIuvnou požiadavkou pre napInenie účelu ich
spracúvania a neposkvtnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy me|že mať
a nás edok neuzavretie zmluvného vzťahu.

l!.1 oNlToRoVAN lE PRl EsToRoV
MoNlToROVANlE PRlEsToRoV N

MONlTOROVANlE PR|ESTOROV PRÍSTUPNÝCH VEREJNOST|

Účelspra€úvania
Úče om spracúVania osobných údajov je monitorovanie priestorov
pristUpných Verejnosti- areá u prevádzkovatel'a na účely ochrany
majetkU, žiVota a zdravia.

PřáVny základ spracovatel'skej
činnosti

čl, 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - nevyhnutné na účely oPRÁVNENÝCH
zAt'JMoV prevádzkovatelb.
oprávneným záujmoi],] jeI Vid eomo nitorovan ie a uchovávanie
kamerových záznamov za účelom ochrany svojho rraj€tku 5 cie om
prev€ncie kriminality a ]nej protispoločenskej činnosti na úsekU
rnajetkovej kriínina ty, páchanej predovšetkým formou Vlámaria, ako
aj krádeží a poškodzovania majetku prevádzkovatel'a predchádzaniu
škodám monitorovaním osób, ktoré vstúpili do priestorov
preVádzkoVate]'a prístUpných Verejnosti (zamestnanci, obchodn
partneri a Verejnosť) a ochrany života a Zdravia osób pohybujúcich sa v
monitoroVanoi],] priestore,

Katetórie dotknutých o§ób Fo zaznan,]enaná na zázname z kamerového zariadenia

Kategórie o5obných údajov obrazoVý záznam Fo zaznamenaný kamerovýrr systémom

Lehota na výmaz OÚ 72 hodín odo dňa vyhotovenia Videozáznamu,

Kategória prúemcoV

sub]ekty, ktorým prevádzkovatel' poskytuje oÚ na základe zákona,
poi"lovne, ooll('d, pove.e, la'nesl -énci

sprostredkovateliaI sBs

MONlTOROVANlE PRlESTOROV NEPPRÍSTUPNÝCH VEREJNOSTl

spracúVania o5obných údajoV je íŤ]onitoroVanie priestoíoV
nosti na účelv ochranv mai€tku, života a zd"avia

3. JEDNoTtlvÉ ÚčEtY sPRAcÚvANlA osoBNýcH ÚDAJov

VERE]NosTl

VERE]N o5Tl
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osób nachádzajúcich sa V monitorovanom priestore. lde o vnútrlrné
priestory preVádzkovatel'a, V ktorých 5a osoby nemóžu pohybol,ať bez
povolenia prevádzkovatei a/al bo sprievodu prev dzkovatei'a

Právny základ spracovatel'skej
činno5ti

čl, 6 ods, 1 písm. f) Nariad€nia - nevyhnutne na Útef oinÁwellÝcx
zAUJMoV prevádzkovatel'a.
opráVneným ZáUjmom je: VideomonitoroVanie a UchoVáVanie
kamerových zéZnarrov za účelom ochrany svojho majetku s cielorn
prev€ncie krim]nality a inej protispoločenskej činnosti na úseku
majetkovej krimina]]ty, páchanej predovšetkým formou V árnar ia, ako
aj krádeží a poškodzovania majetku prevádZkovatel'a predchádzaniu
škodám monitorovanírn osób, ktoré Vstúpili do priestoroV
preVádZkovate'a neprí5tupných Verejnosti (zamestnanci, obcho(jní
partneri V 5prievode prevád2kovate 'a) a ochranV života a zdravin osób
pohybujúcich sa v monitorovanom priestore,

Kategóíie dotknutých o§ób Fo -zaznamenaná na zázname z kamerového zariade ia

obrazoVý záznam Fo zaznamenaný kamerovým systémom

72 hodín odo dňa vyno'ou"n'. u'O"o.*u.-

Kategórie osobných údajov

Lehota na výmaz oÚ

Prevádzkovatel' nesPracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatižovaného rozhodovania, vráltane
proíilovania. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EÚ.
zidostivsúvislostisVašimipráVamiuvedenýmivyššie5t"@,.o
u Prevádzkovatel'a na emaiIovej adrese: maria,koVacoVa@s kelektro,sk
alebo formou doporučeného i§tu doručeného na adresU spoločnostiI FEAG sLK Elektro s.r,o,,
Elektrérenská 3726110,945 01 KomárIo
oopovede na Vase,/'adosl, a(o dolK^Ulej osoby u,úu,slort ,o so,ac_va^tř Va'c. osobnych úda;ov, álebo
opatren]a prijaté na základe týchto Žiadostísa Vám poskytneme bezoc]platne, V prípade ak je Vaša žiadosť ako
dotknutej osoby zjavne neopodstatnená a]ebo neprimeraná, najmá pre jej opakujúcu sa povahu (opalrovaná
Žiadosť), Prevádzkovatel'má práVo ÚČtovať si poplatok Zohl'adňUj ci jej adr]inistratíVne nák|ady na poskytnUtie
informácii, alebo primeraný poplatok zohl'adňu]úci j€j administrativne náklady na oznámenie, rel;p, na
uskutočnenie požadovaného opatrenia, ale o m právo odmietnuť na áklade takejto iadosti konať,Akrnátepochybnosioddržiavanípovinnostísúvisiacict.'offi"t"*
obrátiť 50 sťaŽnosťou na Úrad na ochranu o§obných Údajov sloven5kej repubIiky, so síd om Hraničná 12, l]2o 07

Aktuá|na verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na administratívnom oddelení prevád2kovatel'a,


