
                                                                          KAMEROVÝ  SYSTÉM 

Informácia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamier 
 
 
Prevádzkovateľ: 
ZTS Sabinov, a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00590797, registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
oddiel: Sa, vložka č. 76/P, 

 
Vás informuje o  tom, že za účelom monitorovania pohybu osôb vstupujúcich a pohybujúcich sa v areáli spoločnosti, s cieľom 
zabezpečiť ochranu majetku prevádzkovateľa, ako aj zdravia a  života osôb nachádzajúcich sa v týchto priestoroch, v súlade 
s ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,  

 
spracúva Vaše osobné údaje 
prostredníctvom kamier / vyhotovuje kamerové záznamy. 

 
Ak ste naším zamestnancom, kamerové záznamy vyhotovujeme tiež za účelom kontroly dodržiavania pracovnej disciplíny. 
 
Tieto osobné údaje získavame v  súlade s  platnými právnymi predpismi a  vyššie uvedenými oprávnenými záujmami 
prevádzkovateľa. 

 
Kamerový záznam s Vašimi osobnými údajmi uchovávame po dobu 15 dní odo dňa jeho vyhotovenia s výnimkou prípadov, keď 
má byť záznam použitý na účely trestného, priestupkového alebo obdobného konania. V tomto prípade je záznam uchovávaný 
do doby právoplatného ukončenia takéhoto konania. 

 
Príjemcom Vašich osobných údajov je sprostredkovateľ - súkromná bezpečnostná služba, zabezpečujúca ochranu areálu 
prevádzkovateľa, a to na základe platne uzatvorenej zmluvy. 
Viac informácií o sprostredkovateľovi môžete získať na nižšie uvedených kontaktoch. 

 
Ako dotknutá osoba, teda fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, máte právo: 

- požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, 
- žiadať opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, 
- žiadať výmaz tých osobných údajov, ktoré podľa Vášho názoru prevádzkovateľ nepotrebuje pre daný účel spracúvania 

alebo ich spracúva nezákonne, prípadne uplynula doba uchovávania osobných údajov, 
- na obmedzenie spracúvania osobných údajov po určitú dobu, a  to v  prípade, že namietate ich správnosť či zákonnosť 

spracúvania (a nežiadate ich výmaz) a tiež po dobu, po ktorú sa rozhoduje o námietke voči spracúvaniu osobných 
údajov, 

- namietať spracúvanie osobných údajov z  dôvodov, týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, 
- preniesť svoje osobné údaje, ktoré spracúvame, inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 

 
V prípade, ak ste presvedčený, že došlo k porušeniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať návrh na 
začatie konania o  ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
Telefónne čísla:  051/4561 205, 051/4561 221, 051/4561 279 
Email:  griad@ztssabinov.sk, person@ztssabinov.sk, stefancikova@ztssabinov.sk 
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