FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA
Panenská 29, 811 03 Bratislava 1

Informačná povinnosť vo vzťahu k prevádzkovaniu kamerového systému
v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR)
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon o ochrane osobných údajov)
Prevádzkovateľ kamerového systému:
Obchodné meno:
Fond na podporu vzdelávania
Sídlo:
Panenská 29, 811 03 Bratislava
IČO:
47 245 531
Zast.:
PhDr. Pavol Kučmáš, riaditeľ
(ďalej len „prevádzkovateľ” alebo „fond“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
obchodné meno:
Webpomoc s.r.o.
sídlo:
Znievska 3028/32, 851 06 Bratislava
IČO:
46465375
zapísaná:
OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 77963/B
konajúca prostredníctvom:
Peter Jurák, konateľ
tel. č.:
+421 919 888 880
e-mail:
zodpovednaosoba@fnpv.sk.
Peter Jurák, Znievska 32, 851 06 Bratislava

I.

Ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme bezpečnosť
spracúvania Vašich osobných údajov:

1.

Na aký účel spracúvame osobné údaje?
Osobné údaje v podobe obrazového záznamu spracúvame na nasledovný účel:
Monitorovanie priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom.

2.

Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?
Osobné údaje spracúvame na právnom základe vyplývajúceho z čl. 6 ods. 1 písm. f)
GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného
záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ. Týmto oprávneným záujmom je prioritne ochrana
majetku prevádzkovateľa.

3.

Odkiaľ sme sa dozvedeli o Vašich osobných údajoch v rozsahu obrazového záznamu a
aký je náš oprávnený záujem?
V prípade osobnej návštevy fondu budú Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového
záznamu spracúvane kamerovým systémom, ktorý sníma spoločné priestory fondu, ktoré
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sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia. Monitorovaný priestor je
označený piktogramom s viditeľným nápisom: „Priestor monitorovaný kamerovým
systémom. Účel ochrany je oprávnený záujem prevádzkovateľa v podobe zabezpečenia
ochrany majetku pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom. Viac
informácii podľa čl. 13 GDPR je uvedených na webovej stránke prevádzkovateľa http:
www.fnpv.sk, ako aj na sekretariáte v sídle prevádzkovateľa.“ Kamerový systém používa
fond za účelom ochrany majetku pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným
vandalizmom (s cieľom odhaliť kriminalitu).
Spracúvanie osobných údajov v rozsahu obrazového záznamu nie je zákonnou a ani
zmluvnou požiadavkou, ale oprávneným záujmom prevádzkovateľa.
4.

Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné?
Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov v rozsahu obrazového záznamu
za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp.
iným vandalizmom s cieľom odhaliť kriminalitu za nevyhnutné z dôvodu, že nie je
možné zabezpečiť ochranu majetku prevádzkovateľa iným, rovnako účinným spôsobom.

5.

Prevažuje oprávnený záujem prevádzkovateľa nad záujmami dotknutých osôb?
Prevádzkovateľ berie do úvahy záujmy a základné práva a slobody dotknutých osôb, a to
najmä právo na súkromie. Prevádzkovateľ má za to, že uvedené záujmy a základné práva
a slobody dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

6.

Komu poskytujeme osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu?
Osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu poskytujeme príslušníkom Policajného
zboru SR, ako aj orgánom činným v trestnom konaní.

7.

Kam prenášame osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu?
Osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani iných krajín Európskej únie.

8.

Ako dlho uchovávame osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu?
Ak vyhotovený obrazový záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania
o priestupkoch, obrazový záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme
v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol obrazový záznam
vyhotovený.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené
v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

9.

Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť
na email: zodpovednaosoba@fnpv.sk. Tiež máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu
osobných údajov so sťažnosťou, ak si myslíte, že osobné údaje spracúvame nezákonne.
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10. Ako nám môžete dať súhlas na spracúvanie osobných údajov?
V prípade, že by sme od Vás požadovali súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov,
môžete nám predmetný súhlas poskytnúť zaslaním písomného súhlasu na spracúvanie
Vašich osobných údajov na adresu Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03
Bratislava, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle fondu: www.fnpv.sk.
11. Ako môžete súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili, môžete kedykoľvek
odvolať. Súhlas môžete odvolať:
 zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa: Fond na
podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava, ktorého vzor je zverejnený na
webovom sídle fondu: www.fnpv.sk,
 zaslaním elektronického odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@fnpv.sk,
ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle fondu: www.fnpv.sk.
Svoj súhlas môžete odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

II. Aké máte práva a čo môžete od nás požadovať:
1.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete
nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie
s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov.

2.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné
a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás
požiadať o opravu alebo doplnenie.

3.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali.
O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje
vymažeme, ak
 už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 odvoláte svoj súhlas;
 namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
 osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť.
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4.

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ
Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi
pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:
 nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich
správnosť;
 spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na
miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
 Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie svojich práv;
 namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše
oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

5.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme
(napr. súbor AVI), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež
nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranému subjektu priamo
my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy
a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

6.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Na základe námietky Vaše
osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
 na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca. Túto
lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať. Pokiaľ
Vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu
osobných údajov a žiadať o nápravu na súde.
Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým
bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne, avšak pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo
neprimeranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo
odmietnuť konať.
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Ako môžete tieto práva vykonávať?
S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
 emailom na nasledovnú e-mailovú adresu: zodpovednaosoba@fnpv.sk, s tým, že
v predmete správy bude uvedené „Práva podľa GDPR“,
 listinne na adresu sídla fondu: Panenská 29, 811 03 Bratislava
Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia Vás budeme
informovať.
Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií.
V súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov sme prijali mnohé technické
a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne
prehodnocujeme a aktualizujeme.

V Bratislave, dňa 16. 4. 2019
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