OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie a oznámenia vyplývajúce z 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo len „GDPR“):
Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt,
ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vlastnom mene, sám alebo spoločne s inými
určí účely spracúvania, ako aj podmienky ich spracúvania, tzn. prostriedky a spôsob, ktoré
slúžia na dosiahnutie tohto účelu.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Poľnonákup TATRY, a.s.
so sídlom: Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok
zapísaná na Okresnom súde v Prešove, odd. Sa, vložka č. 10026/P
IČO: 36 447 927
Základné pojmy:
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na
identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo
odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú,
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú;
Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt,
ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;
Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt,
ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt,
ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou;
Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných
údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie
alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, prenos, šírenie,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na
to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a
jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného
potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov.
GDPR jasne vymedzuje zákonnosť spracúvania, ale aj prípady, kedy súhlas so spracúvaním
Vašich osobných údajov nie je potrebný. Ide o tieto prípady:
1. ak je spracúvanie Vašich osobných údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, že ste
zmluvnou stranou) (čl. 6, ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1. písm. b) zák. č. 18/2018 Z.
z.),

2. ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6,
ods. 1 písm. c) GDPR),
3. ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré prevádzkovateľ
sleduje tak, aby neboli ohrozené Vaše základné práva a slobody a v súlade so zásadou
proporcionality spracúvania osobných údajov (čl. 6, ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1.
písm. f) zák. č. 18/2018 Z. z.),
4. ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na akademický, umelecký alebo
literárny účel (§ 78 ods. 1 zák. č. 18/2018 Z. z.),
5. ak je spracúvanie nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými
prostriedkami, ak sú osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ktorému to vyplýva
z predmetu činnosti (§ 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.).
Spracúvanie
Vašich
osobných
údajov na účely
oprávnených
záujmov
prevádzkovateľa (bez súhlasu dotknutej osoby) prebieha v záujme ochrany majetku
prevádzkovateľa, konkrétne monitorovaním priestorov kamerovým systémom, ktorý je
inštalovaný spravidla na administratívnych budovách a vstupných bránach jednotlivých
stredísk akciovej spoločnosti. Kamerový záznam z monitorovania priestorov slúži
prevádzkovateľovi pre účel ochrany majetku. Kamerové záznamy z jednotlivých lokálnych
staníc uchovávame po dobu maximálne 15 dní, po tejto dobe je kamerový záznam
automaticky vymazaný, tzn. nenávratne zlikvidovaný. Pri osobných údajoch spracúvaných
pre tento účel sa neuskutočňuje prenos údajov do tretej krajiny. Do tohto spracúvania
osobných údajov vstupujú aj iné subjekty (tzv. príjemcovia), ktorými môžu byť fyzické alebo
právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k prevádzkovateľovi sprostredkovateľmi. Za príjemcu sa
nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu
alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami
ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou v zmysle čl. 28 ods.
3 GDPR (§ 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.).
Osobné údaje dotknutých osôb získavame a spracúvame len na konkrétne vymedzené
a legitímne účely v súlade so zásadami primeranosti, zákonnosti, spravodlivosti
a transparentnosti a v rozsahu nevyhnutnom na účely spracúvania (zásada minimalizácie
údajov). Prevádzkovateľ zároveň prijal primerané technické a organizačné opatrenia
pre spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v zmysle GDPR. Využívame počítačové
bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally a šifrovanie údajov, pričom v súvislosti
so získavaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov vyžadujeme prítomnosť
fyzických, elektronických a procedurálnych bezpečnostných opatrení.
Dotknuté osoby prevádzkovateľa si môžu uplatniť nasledujúce práva:
1. v prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje, máte ako dotknutá osoba právo požadovať
od spoločnosti ako prevádzkovateľa prístup k Vašim spracúvaným údajom a informáciám
o účeloch ich spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, k informáciám
o kategórii príjemcov, ktorým boli Vaše osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania
Vašich osobných údajov,
2. ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré v súvislosti s Vami spracúvame sú nepresné
alebo neúplné, máte podľa čl. 16 GDPR právo na opravu, resp. aktualizáciu a my ako
prevádzkovateľ máme povinnosť aktualizovať spracúvané osobné údaje,

3. taktiež máte právo „byť zabudnutý“ v zmysle čl. 17 ods. 1 GDPR, tzn. právo
na vymazanie nami spracúvaných osobných údajov o Vašej osobe a my ako
prevádzkovateľ tak musíme konať bez zbytočného odkladu,
4. zároveň máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj výslovný, slobodne,
zrozumiteľne a konkrétne daný súhlas v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR,
5. máte právo obmedziť rozsah spracúvania Vašich osobných údajov v zmysle čl.
18 GDPR, najmä v situáciách, ak
a) sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so zákonom, ale zároveň
nechcete, aby sme Vaše osobné údaje vymazali,
b) spochybňujete správnosť spracúvaných osobných údajov o Vašej osobe,
c) ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku v zmysle čl. 21 ods. 1 GDPR,
6. máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich
osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania a princípmi podľa GDPR (čl.
77 GDPR).
7. máte právo na prenosnosť údajov priamo od nás (ako Prevádzkovateľa) k druhému
prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ sa takéto spracúvanie vykonáva
automatizovanými prostriedkami a zakladá sa na Vašom súhlase alebo na zmluve podľa čl.
6 ods. 1 písm. b). GDPR,
8. máte právo namietať voči spracúvaniu založenému na právnom základe podľa čl. 6 ods.
1 písm. f) a § 13 ods. 1. písm. f) zák. č. 18/2018 Z. z. (tzv. oprávnené záujmy).
Prevádzkovateľ v takom prípade nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ
nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby.
V prípade podrobnejších informácií k zákonnému spracúvaniu osobných údajov Vám ako
dotknutým osobám dávame do pozornosti webové sídlo Úradu na ochranu osobných
údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/archivna-informacia-dotknute-osoby.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:
zodpovednaosoba@polnonakuptatry.sk
Akciová spoločnosť má vo výlučnom vlastníctve agro areál OS Kežmarok, v majetkovom
spoluvlastníctve so svojím zriaďovateľom areál OS Poprad a v dlhodobej správe na
základe Zmluvy o ochraňovaní štyri areály vo výlučnom vlastníctve zriaďovateľa, a to
areály OS Púchov, OS Breziny (okr. Zvolen), OS Hontianske Nemce (okr. Krupina) a OS
Svidník (okr. Svidník).

V Kežmarku, dňa 25.05.2018

