Informácie pre osoby vstupujúce do areálu spoločnosti
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679

Prevádzkovateľ (spoločnosť):

Chemkostav, a.s.
K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
Zápis v OR: OR OS Košice, Odd. Sa, Vl.č. 1079/V
v zastúpení: Ing. Tibor Mačuga
V zastúpení kontaktná osoba: Ing.Patrik Sabov
Tel.: +421 903 553457

UPOZORNENIE:
Vonkajšie a vnútorné priestory spoločnosti sú monitorované kamerovým systémom.
Účel monitorovania priestorov:
Spoločnosť Chemkostav, a.s. vykonáva video monitoring areálu spoločnosti a vnútorných prevádzkových
priestorov prostredníctvom kamerového systému za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku s
cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality, páchanej
predovšetkým formou vlámania, ako aj krádeží a poškodzovania majetku prevádzkovateľa.
Monitorované sú tieto objekty:
- Parkovisko, zátarasy a vchody do areálu
- Vonkajšie prostredie vo všeobecnosti
- Otvorené núdzové východy
- Vnútorné spoločné chodby
- Sklady, stavby a staveniská
- Prístupy vo vnútri budov

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:
Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa záznamy z kamerového
systému poskytujú Policajnému zboru, resp. orgánom činným v trestnom konaní, správnom a
priestupkovom konaní a právnych veciach pre účely objasňovania, vyšetrovania, preverovania, alebo
operatívneho šetrenia vo veci, ktorej sa takýto záznam týka.

Doba uchovávania osobných údajov:
15 dní

Práva dotknutej osoby:
Práva dotknutej osoby podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:
-

právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
právo na opravu osobných údajov,
právo na vymazanie osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.

V Michalovciach, 05/2018

