
(WEB STRÁNKA - Energetika Sereď) 

 

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov kamerovým systémom (ďalej len „Pravidlá“) 

poskytujú informácie ako naša spoločnosť spracúva osobné údaje získané od Vás ako fyzickej 

osoby vstupujúcej do našich priestorov monitorovaných kamerovým systémom a ako ďalej s nimi 

zaobchádza, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť a ako ich naša spoločnosť 

chráni. Nájdete v nich informácie o Vašich právach a spôsobe, akým si ich môžete uplatniť. 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete spracúvame v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva 

môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. 

 

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A AKÉ SÚ NAŠE 

KONTAKTNÉ ÚDAJE?  

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Energetika Sereď s.r.o., so 

sídlom na adrese Mlynárska 4677/39, Sereď. Kontaktovať nás môžete telefonicky +421 903 

697 804 alebo mailom na: energetikasered@gge.sk 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť na 

zodpovednú osobu (Data Protection Officer) e-mailom na gdpr@gge.sk, prípadne písomne na 

adresu spoločnosti GGE a. s., Bajkalská 19B, Bratislava s názvom „GDPR“. 

Telefonický kontakt:+421 2 3268 3800 

2. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Kamerový systém využívame výlučne na účely ochrany svojho majetku proti vlámaniu, krádeži a 

vandalizmu, na zamedzenie prístupu neoprávnených osôb do našich priestorov a na odhaľovanie 

kriminality pri vykonaní dôkazov v správnom alebo trestnom konaní. 

Právnym základom je oprávnený záujem  – ochrana majetku čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR 

a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov. 

3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACOVÁVAME A PREČO?  

Osobné údaje získavame prostredníctvom kamier priamo od Vás ako dotknutej osoby. Patria sem 

akékoľvek osoby zachytené na kamerovom zázname vstupujúce do našich priestorov alebo osoby 

pohybujúce sa v monitorovanom priestore ako zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci 

dodávateľských firiem, návštevníci alebo zákazníci. Spracúvame obrazové záznamy a prejavy 

mailto:energetikasered@gge.sk
mailto:gdpr@gge.sk
tel:+421232683800


osobnej povahy Vás ako osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a objektov našej 

spoločnosti  (ďalej ako „kamerový záznam“). 

 

4. AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME? 

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného alebo správneho konania, záznam sa 
automaticky zlikviduje v lehote 72 hodín. 
 

5. ZABEZPEČENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Bezpečnosť osobných údajov je pre nás dôležitá.  

• uchovávanie kamerových záznamov v chránenom priestore a na úložisku, ktoré nie je 

pripojené na internetovú sieť 

• obmedzený prístup ku kamerovým záznamom len oprávneným osobám prevádzkovateľa 

• monitorovaný je len nevyhnutný priestor, ktorý neobmedzuje práva osôb na ich súkromie a 

ktorý je náležite označený 

 
6. KOMU VAŠE ÚDAJE POSKYTUJEME? 

Kamerové záznamy neposkytujeme žiadnym ďalším príjemcom len oprávneným zamestnancom 

prevádzkovateľa s výnimkou v prípade preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych 

nárokov, kedy kamerové záznamy môžu byť poskytnuté externým právnym zástupcom napr. 

advokátskej kancelárií, poradenskej spoločnosti  alebo orgánom činným v trestnom konaní a súdu 

na základe osobitných právnych predpisov (napr. trestný zákon, civilný sporový poriadok, zákon 

o advokácii a pod.). Patria sem: 

• Kamerové záznamy: oprávnené osoby prevádzkovateľa, t.j. administrátori, príp. ďalšie 

poverené osoby. 

• orgány činné v trestnom konaní, súdy alebo správne orgány 

Do žiadnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Vaše osobné údaje neposkytujeme. 

7. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTĆH OSÔB  

S ohľadom na osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, môžete tiež využívať nasledujúce práva: 

• Právo na prístup (Čl. 15 nariadenia GDPR): Máte právo kedykoľvek požadovať 

potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, máte právo získať 

prístup k týmto údajom (kópiu osobných údajov) a informácie o podmienkach ich 

spracúvania. Tieto informácie Vám poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa 

prijatia takejto žiadosti.  

• Právo na opravu údajov (Čl. 16 nariadenia GDPR): V prípade nesprávnych alebo 

neúplných údajov máte právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie  

• Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“) (Čl. 17 nariadenia GDPR): Máte právo 

nás kedykoľvek požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak 

osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného 

účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných 



okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že 

nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

• Právo na obmedzenie spracovania údajov (Čl. 18 nariadenia GDPR): Ďalej môžete 

požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak napadnete správnosť osobných 

údajov, a to počas overovania ich správnosti, osobné údaje boli spracúvané nezákonne 

(namiesto požadovania ich vymazania), alebo už nepotrebujeme osobné údaje na vyššie 

uvedené účely, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 

právnych nárokov, namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na 

právnom základe oprávneného záujmu, a to počas overovania, či je daný oprávnený dôvod 

na ich ďalšie spracúvanie. 

• Právo namietať (Čl. 21 nariadenia GDPR): Máte právo namietať voči spracúvaniu 

Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. V prípade, ak 

nemáte presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, 

nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

• Zároveň máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Čl. 77 nariadenia GDPR): 

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, 

môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; 

mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. 

Vaše práva môžete uplatniť písomne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla GGE a.s, Bajkalská 

19/B, Bratislava s uvedením textu na obálke „GDPR “, alebo e-mailom na gdpr@gge.sk. 

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade časovej náročnosti alebo 

veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predlžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ by tak nastalo 

budeme Vás a tom, aj o dôvodoch informovať. 

Naša spoločnosť pravidelne kontroluje a aktualizuje podmienky spracúvania osobných údajov, 

ako aj dobu, účely a rozsah osobných údajov. Ak takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné 

zmeny vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich zmeniť alebo upraviť.  

 
Naposledy aktualizované 1.4. 2022 
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