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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV KAMEROVÝM SYSTÉMOM  
 

Spoločnosť Medano s. r. o., 800 Orechová Potôň 930 02, IČO: 46 884 408  (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s 
čl. 13 a 14 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, (ďalej len „Nariadenie GDPR“) týmto 
poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom prostredníctvom monitorovania 
priestorov kamerovým systémom. 

 

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu je to osoba, 
ktorá je zaznamenaná kamerovým systémom (ďalej len „dotknutá osoba“)  ako napr. zamestnanci 
prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, pracovníci zmluvných partnerov prevádzkovateľa (dodávatelia / 
odberatelia tovarov a služieb), pracovníci dozorných a kontrolných orgánov, návštevníci / ubytovaní hostia, 
sprevádzajúce osoby a ďalšie osoby pohybujúce sa monitorovanom priestore prevádzkovateľa.  

 

AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ? 

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:  

 

V rámci prevádzky kamerového systému sú spracúvané:  

• bežné osobné údaje: vyhotovený videozáznam obsahuje osobné (fyziologické) a osobnostné charakteristiky 
dotknutých osôb, 

• citlivé osobné údaje: videozáznam môže obsahovať aj osobitnú kategóriu osobných údajov dotknutých osôb, 
ktoré je možné získať z monitorovania osoby (napr. údaje o telesnom postihnutí, rasový alebo etnický pôvod, 
a pod.). Prevádzkovateľ pri prevádzke kamerového systému nespracúva biometrické údaje dotknutých osôb 
a primárne ani osobné údaje z osobitnej kategórie osobných údajov. 

 

Právny základ spracúvania: 

 

Prevádzkovateľ v rámci svojho oprávneného záujmu alebo zákonnej povinnosti spracúva osobné údaje 
prostredníctvom kamerového systému predovšetkým na účely: 

• zabezpečenia ochrany osôb a majetku prevádzkovateľa 

V rámci uvedeného účelu spracúvania spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na základe svojich oprávnených 
záujmov podľa čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR. 

• zabezpečenia ochrany právom chránených a finančných záujmov prevádzkovateľa 

V rámci uvedeného účelu spracúvania spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na základe svojich oprávnených 
záujmov podľa čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR.  

 

Ak o to dotknutá osoba požiada, má právo u prevádzkovateľa namietať, proti spracúvaniu osobných údajov, 
ktoré sa jej týkajú a ktoré je vykonávané na vymedzený účel spracúvania. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať 
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, 
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 
nárokov. 

 

• poskytovania zákonom vyžadovanej súčinnosti súdom a orgánom činným v trestnom konaní 

Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 písm. c) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie 
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov. 

 

Dotknutá osoba je povinná strpieť účelu primerané spracúvanie osobných údajov nakoľko sa zo strany prevádzkovateľa 
jedná o poskytovanie údajov na základe osobitných právnych predpisov. Na spracúvanie osobných údajov v rámci tohto 
účelu spracúvania sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje. 

 

Na základe vyššie uvedených účelov spracúvania prevádzkovateľ prevádzkuje kamerový systém, prostredníctvom 
ktorého monitoruje: 
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- Verejnosti prístupné priestory (priestory v bezprostrednom okolí hotela, priestory prístupné verejnosti 
a ubytovaným osobám ako napr. priestory recepcie), 

- Priestory určené pre hotelových hostí (hotelové chodby, vstup do wellness centra, priestory v ktorých sú 
poskytované reštauračné služby), 

- Verejnosti neprístupné priestory (verejnosti neprístupné priestory – vnútorné priestory prevádzkovateľa, 
v ktorých sa dotknuté osoby nemôžu pohybovať bez povolenia a/alebo sprievodu zamestnancov 
prevádzkovateľa spravidla sa jedná o administratívne priestory). 

 

Príjemcovia osobných údajov: 

 

Osobné údaje spracúvané kamerovým systémom (spravidla vo forme videozáznamov) môžu byť poskytované 
predovšetkým nasledovným príjemcom: advokátom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu 
požadovanej súčinnosť, povereným sprostredkovateľom a ďalším tretím stranám v súvislosti s uplatnením 
právnych nárokov prevádzkovateľa.  

Súdom a orgánom činným v trestnom konaní sú osobné údaje poskytované na základe zákonnej povinnosti 
vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov (napr. v prípade poskytovania súčinnosti). 

 

Doba uchovávania osobných údajov: 

 

Záznamy vyhotovené kamerovým systémom prevádzkovateľa sa uchovávajú po dobu 7  dní. 

Záznamy ktoré slúžia na ochranu právom chránených a finančných záujmov prevádzkovateľa sú uchovávané po 
dobu nevyhnutnú na uplatnenie tohto práva (najmä uchovávanie dôkazov zaznamenaných kamerovým 
systémom) 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

 

Dotknutá osoba má právo: 

- na informácie o spracúvaní jej osobných údajov a získať prístup k týmto údajom; 

- požiadať o výmaz svojich osobných údajov, prípadne namietať voči ich spracúvaniu v rámci oprávnených 
záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany; 

Ak o to dotknutá osoba požiada, má právo u prevádzkovateľa namietať, z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej 
situácie, proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, vrátane namietania proti profilovaniu. 
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na 
spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na 
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

- požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; 

- podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce 
alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je 
spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.  

Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 
Bratislava; www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421232313214. 

- podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. 
Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať: 

o písomne / osobne na adrese: Medano s. r. o., 800 Orechová Potôň 930 02 

o elektronicky na adrese: gdpr@hotelring.sk 

o osobne na recepcii hotela Ring 

o telefonicky: +421 917 913 643 

 

Bližšie informácie o právach dotknutých osôb sú uverejnené na stránke www.hotelring.sk v dokumente „PRÁVA 
DOTKNUTEJ OSOBY“ 

 

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu:  01.08.2021 
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