
 

 
 

 
 

Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
 
Zeppelin SK s.r.o. 
Zvolenská cesta 14605/50  
Banská Bystrica - Kráľová 974 05 
www.zeppelin.sk 
 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: 
 
Jiří Hrádek 
Zeppelin CZ s.r.o. 
Lipová 72, 25170 Modletice 
e-mail: jiri.hradek@zeppelin.com 
tel.: +420 266 015 263 
 
Účely spracúvania osobných údajov: 
 
Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana majetku spoločnosti 
a všetkých osôb, ktoré sa oprávnene zdržujú v areáli Zeppelin SK s.r.o. 
a zabezpečenie vstupov do budovy, ochrana života a zdravia zamestnancov 
Zeppelin SK s.r.o., ako aj jeho zákazníkov, ktorí sa pohybujú v dielenských 
priestoroch so zvýšeným rizikom úrazu alebo vzniku požiaru. 
 
Kamerový systém nie je schopný automatizovane vyhodnocovať získané 
osobné údaje a nie je vybavený funkciami na získavanie a vyhodnocovanie 
biometrických údajov dotknutých osôb. Zaznamenaným osobným údajom je 
podoba. 
 
Oprávnené záujmy, ktoré sú sledované: 
 
Oprávnené záujmy Zeppelin SK s.r.o. a tretích strán v súlade s čl. 6 ods. 1 
písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR). 
 
Dĺžka uloženia: 
 
7 dní odo dňa vyhotovenia záznamu 

 

Upozornenie na práva dotknutých osôb 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú dotknuté osobné údaje spracúvané; ak je 
to tak, má právo na informácie o týchto osobných údajoch a na informácie, ktoré sú podrobne uvedené v čl. 15 GDPR. 

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa bezodkladne požadovať opravu dotknutých nesprávnych osobných údajov a 
príp. doplnenie neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR). 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa, aby boli dotknuté osobné údaje bezodkladne zmazané, ak nastane 
niektorý z dôvodov podrobne uvedených v čl. 17 GDPR, napr. ak už údaje nie sú potrebné na sledované účely (právo 
na výmaz). Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania po dobu kontroly 
prevádzkovateľom, ak je daný niektorý z predpokladov uvedených v čl. 18 GDPR, napr. ak dotknutá osoba vzniesla proti 
spracúvaniu námietku. 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie vzniesť námietku proti spracúvaniu 
dotknutých osobných údajov. Prevádzkovateľ potom už nebude osobné údaje spracúvať, iba ak by mohol preukázať 
presvedčivé a legitímne dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo 
spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21 GDPR). 

Každá dotknutá osoba má bez ohľadu na iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany právo podať sťažnosť dozornému 
úradu, ak je dotknutá osoba toho názoru, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, porušuje GDPR (čl. 77 GDPR). 
Dotknutá osoba môže toto právo uplatniť na dozornom úrade v členskom štáte svojho miesta pobytu, svojho pracoviska alebo 
miesta údajného porušenia. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov, 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

 

POZOR 
MONITOROVANÉ KAMEROVÝM 

SYSTÉMOM! 


