EKOLEKAREN LV s.r.o.
Nová Rožňavská 135
831 04 Bratislava

Prevádzka:
OC Kaufland
Komenského 23
934 01 LEVICE

Mobil 00420731448891 e-mail: katerina.moresova@ekolekaren.sk
IČO: 35 939 206; IČ DPH; SK20 22015820; Výpis z OR OS BA I, odd.: Sro, vložka č.: 36332/B

Záznam o spracovaní osobných údajov kamerovým
systémom pre Ekolekáreň Levice

Kontaktné údaje

Identifikácia správca

Ekolekáreň LV s.r.o.
Nová Rožňavská 135, 831 04 Bratislava
IČ: 35 939 206
Kontaktná osoba: Ing. Kateřina Moresová, tel.: 00420731448891,
email: katerina.moresova@ekolekaren.sk

Identifikácia spracovateľa

NetRex s. r. o.

Informácie o kamerovom systéme
Počet zapojených kamier

2 kamery
Ekolekáreň Levice, Komenského 23, 934 01 Levice

Rozmiestenie kamier

Predajné priestory vrátane vstupných miest. Viď. príloha č. 1. tohto
záznamu.
Záznam kamier je nepretržitý, tj. v režime 24/7.

Režim kamier

Technická, technologická a
organizačná opatrenia pro ochranu
osobných údajov

Doba uchovania osobných údajov

Jedná sa o prostý záznam bez využitia analytiky typu softvérových
porovnaní biometrických údajov a iných.
•
•
•
•
•
•

Bezpečnostný kryt kamery
Šifrovaný prenos dát
Šifrovaná úložiska dát
Riadenie prístupu k dátam
Školenie oprávnených osôb
Vedenie odovzdávacích protokolov tretím osobám

Záznamy sú uchovávané po dobu až 15 dní. Následne dochádza k ich
automatické likvidácii. Doba uchovávania osobných údajov je
primeraná vzhľadom na účel ich spracovania.
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Účel spracovania
Účel spracovania

Ochrana majetku správca a ochrana života a zdraví osôb
pohybujúcich sa vo sledovanom priestore.

Právny dôvod spracovania

Oprávnené záujmy správcu a tretích strán podľa Všeobecného
nariadenia o ochrane osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f).

Rozsah spracovania
Kategórie spracovávaných osobných
údajov

Vizuálne, prípadne zvukové, identifikačné údaje vo forme
kamerového záznamu.

Kategórie subjektov spracovávaných
osobných údajov

Vizuálne a zvukové identifikačné údaje vo forme kamerového
záznamu.

Príjemcovia údajov
•
•
•
•
Príjemcovia osobných údajov

•
•

Zákazníci
Zamestnanci
Ďalšie osoby vstupujúci do monitorovaného priestoru
(návštevy, dodávatelia)
Subjekt údajov, vyžadujúce informácie o spracovaných
údajoch.
V odôvodnených prípadoch organy činné v trestnom
konaní
Iné zainteresované strany pre naplnenie účelu
spracovania (poisťovňa).

Nie sú plánovaný príjemcovia údajov mimo krajiny EÚ.
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