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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) 
a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) 

 
Nakoľko v súvislosti s evidenciou návštev dochádza k spracúvaniu 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. 
 

 
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
a) identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe  do priestorov prevádzkovateľa, 
b) ochrana majetku prevádzkovateľa, odhaľovanie kriminality, ochrana verejného poriadku 

a bezpečnosti prevádzkovateľa, 
 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR (§ 13 ods.1 písm. f) Zákona) - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 

na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, v súlade s účelom spracúvania: riadenie prístupu 
osôb do priestorov prevádzkovateľa a identifikácia fyzickej osoby pre prípad vzniku škody, 
spáchanie priestupku, tr. činu a pre prípadné súdne konanie, 

 
KATEGÓRIE PRÍJEMCOV  
Príjemca v tretej krajine alebo v 
medzinárodnej organizácii 

Nie je 
 

Príjemca v členskom štáte 
(EÚ + EHP) 

Nie je 
 

Orgán verejnej moci, ktorý 
spracúva OÚ na základe 
osobitného predpisu alebo 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je 
SR viazaná 

Súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy a 
verejnej moci na výkon kontroly a dozoru  
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 
Názov: "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

Sídlo: Československej armády 1870, 955 01  Topoľčany 
IČO: 00356786 

Telefónne číslo: 0903987018, 038/5322860 
E-mail: penzion@penzionzss.sk 

Zodpovedná osoba: espoločnosti s.r.o., Rudohorská 33, 974 11, Banská Bystrica IČO: 46239782 
tel: +421 904 423 047, Email: info@espolocnosti.sk 
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PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII  
Nie je a ani sa nezamýšľa. 
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Doba uchovávania osobných údajov je 60 dní a začína plynúť od dňa nasledujúceho po dni kedy 
bol záznam vyhotovený. 

 
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: 
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,  
- právo na opravu Vašich osobných údajov,  
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo  
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  
- právo na prenosnosť osobných údajov, 
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 

Zákona. 
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu 
uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. 

 
POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE 
zákonnou požiadavkou na základe oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. 

 
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA 
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované 
individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. 

 
UPOZORNENIE NA MOŽNÉ NÁSLEDKY  
Prevádzkovateľ osobitne umožňuje, že záznam v evidenčnej knihe návštev môže byť použitý ako 
dôkaz  a môže byť použitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch.  
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