
                          

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v súlade s čl.13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2016/679/EÚ z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“),  

v súlade s jeho usmernením 3/2019 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení (ďalej len 

„Usmernenie“) z 29.1.2020 a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).   
 

KAMEROVÝ SYSTÉM 

Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracovaniu osobných údajov, chceli by 

sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných 

údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu 

dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s „GDPR“. 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 

Obchodné meno: Promont, s.r.o. 

Sídlo: 023 02 Krásno nad Kysucou 1961 

IČO: 36 405 256  

Telefónne číslo: +421 41 438 63 65 

E-mail: promont@promontsro.sk     

Zodpovedná osoba:     promont@promontsro.sk, +421 41 438 63 65 
 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZAVEDENIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana majetku prevádzkovateľa a odhaľovanie kriminality. 

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Videozáznam zachytených osôb, pričom videozáznamy nebudú použité za účelom spracúvania osobitnej 

kategórie osobných údajov, len ako bežné osobné údaje. 

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

▪ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679/EÚ z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov („GDPR“ – General Data Protection 

Regulation  

▪ Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

▪ Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 

 

PRÍSTUP K ZÍSKANÝM ZÁZNAMOM Z BEZPEČNOSTNÝCH KAMEROVÝCH SYSTÉMOV 

Prístup k obrazovým záznamom z bezpečnostných kamerových systémov majú len preškolené a poučené 

osoby, ktoré sú poverené na túto činnosť konateľom spoločnosti. 

Aktuálny video záznam môžu sledovať len konateľ spoločnosti, výkonný riaditeľ a vedúci výroby. 

 

POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI  

Prevádzkovateľ a zamestnanci poverení spracúvaním obrazového záznamu z bezpečnostného kamerového 

systému sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou bezpečnostného 

kamerového systému. Osobné údaje takto získané nesmú poskytnúť, zverejniť ani sprístupniť ďalšej osobe. 

Povinnosť mlčanlivosti zaniká, len ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, 

správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach. 
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UMIESTNENIE KAMIER 

Kamerový systém je lokálny, nie je pripojený na internet. 

Kamery sú umiestnené na vonkajších i vnútorných stenách budov prevádzkovateľa a snímajú nasledujúce priestory: 
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Kamera č.1 Monitoruje vnútorné priestory kancelárie pracovníkov ÚRK vo výrobe 

Kamera č.2 Monitoruje vnútorné priestory SO.03 – pohľad na zvarovňu   

Kamera č.3 Monitoruje vnútorné priestory SO.01 – pohľad na plazmu č.2 

Kamera č.4 Monitoruje vnútorné priestory SO.03 – pohľad na vŕtacie výrobné zariadenie 

Kamera č.5 Monitoruje vjazd do haly SO.01 – brána č.B7 

Kamera č.6 Monitoruje vnútorné priestory SO.01 – pohľad na dopravníky a pílu Voortman-u č.1 

Kamera č.7 Monitoruje vnútorné priestory SO.03 – pohľad na hydraulický lis  

Kamera č.8 Monitoruje vnútorné priestory SO.03 – vstup do tryskacieho boxu 

Kamera č.9 Monitoruje vnútorné priestory SO.06 – pohľad na Voortman č.2 

Kamera č.10 Monitoruje vnútorné priestory SO.06 – pohľad na plazmu č.3 

Kamera č.11 Monitoruje vnútorné priestory SO.06 – pohľad na vjazd do haly – brána č.B11 

Kamera č.12 Monitoruje vnútorné priestory SO.06 – pohľad na zvarovňu 
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Kamera č.13 Monitoruje parkovisko pre zamestnancov pri sklade hutného materiálu 

Kamera č.14 Monitoruje vežový žeriav MB 1043 v sklade hutného materiálu 

Kamera č.15 Monitoruje sklad hutného materiálu 

Kamera č.16 Monitoruje vnútorné priestory pod jedálňou  

Kamera č.17 Monitoruje vnútorné priestory SO.05 – pohľad na 

Kamera č.18 Monitoruje vnútorné priestory SO.07 – sklad farieb 

Kamera č.19 Monitoruje vnútorné priestory SO.04 – pohľad na zvárací automat 

Kamera č.20 Monitoruje vnútorné priestory SO.04 – pohľad na tryskací systém VSB 2500 

Kamera č.21 Monitoruje vnútorné priestory SO.05 – pohľad na 

Kamera č.22 neaktívna 

Kamera č.23 Monitoruje vjazd do haly SO.07 – brána č.B2 
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Kamera č.1 Monitoruje parkovisko pre zamestnancov pri sklade hutného materiálu 

 

P
ro

m
o

n
t 

3
 

Kamera č.1 neaktívna 

Kamera č.2 Monitoruje cestnú komunikáciu medzi objektom SO.03 a spol. HT-Design 

Kamera č.3 Monitoruje sklad technických plynov (objekt SO.08) 

Kamera č.4 Monitoruje sklad hutného materiálu – pohľad od objektu SO.06 

Kamera č.5 neaktívna 

Kamera č.6 Monitoruje sklad hutného materiálu – pohľad od objektu SO.06 

Kamera č.7 Monitoruje priestory 

Kamera č.8 neaktívna 

Kamera č.9 Monitoruje vstupnú bránu do spoločnosti 

Kamera č.10 Monitoruje vežový žeriav MB 100/160 v sklade hotových výrobkov – pohľad od SO.07 

Kamera č.11 Monitoruje vstupné priestory do skladu farieb - brána č.B1 

Kamera č.12 Monitoruje sklad hotových výrobkov  

Kamera č.13 Monitoruje sklad hotových výrobkov 

Legenda objektov: SO.01 – Severná prístavba I. etapa, SO.03 – Hlavná budovy výroby, SO.04 – Severná prístavba II. etapa, 

SO.05 – Južná prístavba II. etapa, SO.06 – západná prístavba, SO.07 – Južná prístavba III. etapa + Sklad farieb, SO.08 – Sklad 

technických plynov 

Každý vstup do monitorovaného priestoru je označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný 

kamerovým systémom. 



 

DOBA TRVANIA MONITOROVANIA 

Kamerový systém je zapnutý a monitoruje nepretržite počas celého dňa. 

 

PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácie: nie je. 

Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP: nie je. 

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe zákona: inšpektorát práce, súd, orgány činné 

v trestnom konaní. 

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE 

Nie je a ani sa nezamýšľa. 

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Z KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

Lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. 

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

V súlade s čl.13 - čl.21 „GDPR“ a  §19 - §27 „Zákona“ – máte ako dotknutá osoba: 

 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby 

a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 „GDPR“), 

 právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená 

niektorá z podmienok (čl.17 „GDPR“), 

 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa (čl.18 „GDPR“), 

 právo na prenosnosť osobných údajov (čl.20 „GDPR“), 

 právo namietať  na spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady (čl.21 „GDPR“), 

 právo podať sťažnosť dozornému orgánu – právo podať návrh na začatie konania (§100 „Zákona“). 

 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú 

v identifikačných údajoch prevádzkovateľa. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 
 

Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo 

narušené, môže sa tiež obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany. 

 

POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE 

Zákonnou požiadavkou na základe oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. 

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne 

rozhodovanie, ani profilovanie. 


