Informácia o spracúvaní osobných údajov
pre informačný systém: IS kamerový systém - monitoring
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 13 a 14
Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Jej cieľom je poskytnúť
Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich
používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a
uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., sídlo: Plynárenská
7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
v odd. Sa, vložka č. 2547/B.
1. Účely spracúvania osobných údajov: ochrana majetku, zdravia, narušenia bezpečnosti.
2. Dotknuté osoby: fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch.
3. Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: obrazové záznamy fyzických osôb a
prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.
Vstup do monitorovaného priestoru je označený piktogramom a označením, že daný priestor je
monitorovaný kamerovým systémom.
4. Právny základ poskytnutia týchto údajov: čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia; § 13 ods.1 písm. f) Zákona
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
5. Doba uchovávania osobných údajov –osobné údaje sú uchovávané 1 mesiac, následne sú
automaticky premazávané.
6. Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby
sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným kamerovým
záznamom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a
chránení týchto osobných údajov.
7. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
a. Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú
spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných
údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo
na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie
o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a
profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ
tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
b. Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu
opravené.
c. Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje
vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v Nariadení (právo na vymazanie máte najmä
vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné

údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie
osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
prevádzkovateľa alebo tretích osôb).
d. Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v Nariadení (napr. ak napadnete
správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už
nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie.
e. Právo na prenosnosť údajov: toto právo sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi.
f. Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe verejný záujem
podľa Nariadenia, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej
spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad
vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.
8. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný
príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania
osobných údajov.
9. Kontakt na uplatnenie práv dotknutých osôb.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, obráťte sa na zodpovedné
osoby:
Zodpovedná osoba BNP Paribas:
poštová adresa: BNP Paribas CARDIF - DPO
8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-Francúzsko, alebo
e-mail: group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com.
Zodpovedná osoba BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. :
poštová adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
e-mail. skdpo@cardif.com

