
Informácia ku kamerovému systému organizačnej zložky 

spoločnosti OSEVA, a.s., ktorou je OSEVA, a.s., slovenská 

organizačná zložka 
 

Areál organizačnej zložky spoločnosti OSEVA, a.s., ktorou je OSEVA, a.s., slovenská 

organizačná zložka, ako aj vstup do priestorov sídla tejto organizačnej zložky, je 

monitorovaný kamerovým systémom so záznamom. 

 

Prevádzkovateľ:   

Obchodné meno: OSEVA, a.s. 

so sídlom:  Potoční 1436, 696 81 Bzenec, Česká republika 

IČO:    479 12 430 

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajském soudu v Brně, odd. B, vložka č. 1009 

vo veci týkajúcej sa jej organizačnej zložky: 

Obchodné meno: OSEVA, a.s., slovenská organizačná zložka 

so sídlom:  Štrková 1, 946 32 Marcelová, Slovenská republika 

IČO:   509 811 37 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Po, vložka č.:10351/N  

 

Sprostredkovateľ: LAMA SK  s. r. o. 

so sídlom:  Tomášikova 30, 821 01 Bratislava 

IČO:   366 513 11 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.:41399/B 

 

Účel a titul spracúvania osobných údajov 

Spracúvanie osobných údajov je teda nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa a prípadne tiež tretích strán. Týmito účelmi sú ochrana hnuteľného i 

nehnuteľného majetku prevádzkovateľa, ochrana života a zdravia osôb pohybujúcich sa 

v monitorovanom priestore a ďalej je účelom spracúvania prípadné uplatnenie či hájenie práv 

a nárokov spoločnosti. 

 

Kategórie dotknutých osobných údajov a subjektov 

Dotknutým osobným údajom sú vizuálne popisné a identifikačné údaje subjektu údajov vo 

forme kamerového záznamu. 

Zdrojom týchto osobných údajov je kamerový systém v areáli organizačnej zložky 

spoločnosti OSEVA, a.s., ktorou je OSEVA, a.s., slovenská organizačná zložka, ako aj vstup 

do priestorov sídla tejto organizačnej zložky. 

Dotknutými subjektami údajov sú osoby pohybujúce sa v areáli OSEVA, a.s., slovenskej 

organizačnej zložky, a pri vstupe do priestorov jej sídla, predovšetkým zamestnanci 

spoločnosti, obchodní partneri spoločnosti a ich zamestnanci, nájomcovia a iné návštevy. 

 

  



Kategórie príjemcov osobných údajov 

- Subjekty poskytujúce spoločnosti služby súvisiace s vyššie definovaným účelom 

spracúvania, ak je  to nevyhnutné pre naplnenie účelu (napr. poisťovňa pri poistnej 

udalosti, advokátska kancelária). 

- Orgány verejnej moci v odôvodnených prípadoch (napr. v súvislosti so súdnym či iným 

konaním). 

- Subjekt údajov, pokiaľ využije svojho práva na prístup pri splnení zákonných podmienok. 

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzávať osobné údaje príjemcovi v tretej krajine, alebo 

medzinárodnej organizácii.  

 

Doba spracúvania 

Osobné údaje získané z kamier v areáli OSEVA, a.s., slovenskej organizačnej zložky, a pri 

vstupe do priestorov jej sídla, budú uložené po dobu niekoľko dní. Uvedené platí, ak nie je 

nutné záznam uchovať po nevyhnutne nutnú dobu ako dôkaz o protiprávnom konaní. 

 

Zvláštne práva subjektov osobných údajov 

Subjekty osobných údajov majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným 

údajom, ktoré sa ich týkajú, a tiež požadovať ich opravu, alebo výmaz, alebo obmedzenie 

spracúvania; ďalej majú právo vzniesť námietku proti spracúvaniu. Subjekt osobných údajov 

má rovnako právo podať sťažnosť na dozorný úrad, ak sa domnieva, že spracúvaním jeho 

osobných údajov je porušené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

zo dňa 27.4.2016 (Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov). 


