
Príloha č. 5c_ Informačná povinnosť – parkovací systém/evidencia vstupov a monitorovanie kamerovým 
systémom so záznamom – areál J. Haška 
STAVEX Nitra, spol. s r.o.  
Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra 
IČO: 36 525 804 

 

 
 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – 
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 

  
Kto spracúva Vaše osobné údaje ? 
Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť STAVEX Nitra, spol. 
s r.o. so sídlom Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 525 
804 (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní 
osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení 
dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné 
údaje, ktoré sa jej týkajú.  
  
Akým právami disponujete v postavení dotknutej osoby ? 
 
 Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie 

osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj 
na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje 
používame. 

 Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými 
disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, 
prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto 
informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

 Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás 
požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. 

 Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje 
spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo 
tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 
údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.  

 Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých 
okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali 
používať Vaše osobné údaje.  

 Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností 
máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, 
ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho 
výberu 

 Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu 
osobných údajov, ktoré je založené na našich 
legitímnych oprávnených záujmoch. 

 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane 
osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné 
údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, 
môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky. 

 
V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / 
zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná 
poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných 
údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za 
následok neuzavretie zmluvného vzťahu 
 
Bude prevádzkovateľ používať Vaše osobné údaje na 
automatizované individuálne rozhodovanie ?  Nie.  
 
Uskutočňuje prevádzkovateľ prenos osobných údajov do 
tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám ? Nie.  

 
 
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa kategórie 
dotknutých osôb 
 
OSOBY A VOZIDLÁ JEDNORAZOVO/OPAKOVANE 
VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU PREVÁDZKOVATEĽA – 
AUTOMATICKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM A KAMEROVÝ SYSTÉM V 
AREÁLY 
 
Účel spracúvania osobných údajov 
Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom ochrany 
majetku, života a zdravia, finančných záujmov a bezpečnosti 
dotknutých osôb nachádzajúcich sa v objektoch a v celom 
areály prevádzkovateľa.  
 
Právny základ spracúvania osobných údajov 
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov 
bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše 
osobné údaje budú spracúvané na základe nášho 
oprávneného záujmu. Hlavnými oprávneným záujmom je 
ochrana majetku, života a zdravia dotknutých osôb 
nachádzajúcich sa v objektoch prevádzkovateľa. Pred 
začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je 
založené na našom oprávnenýom záujme sme vykonali tzv. 
porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, 
nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu 
primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd.  
 
Rozsah spracúvaných osobných údajov 
V prípade, ak budeme pracúvať Vaše osobné údaje na 
základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je ochrana 
majetku, života a zdravia finančných záujmov a bezpečnosti 
dotknutých osôb, budeme spracúvať Vaše osobné údaje 
v rozsahu:  
- Parkovací systém/evidencia vstupov - EČV, dátum a čas 

vstupu do objektu a odchodu z objektu 
prevádzkovateľa (parkovací lístok pri jednorázových 
vstupoch), úhrada za parkovné 
EČV, meno a priezvisko, firma - pri rezidentských 
vstupoch,  

- Kamerový systém so záznamom – videozáznam bez 
zvuku 

 
Doba uchovávania osobných údajov 
V prípade vykonávania evidencie jednorázových vstupov – 
parkovací systém, budeme spracúvať Vaše osobné údaje  po 
dobu 14 dní od vykonania zápisu.  
V prípade vykonávania evidencie opakovaných 
rezidentských  vstupov – vydané parkovacie karty a čipy po 
dobu trvania rezidentského oprávnenia. 
V prípade kamerového systému po dobu 14 dní od 
vykonania záznamu. V prípade že bude záznam poskytnutý 
príslušným orgánom alebo zo zákona, a bude predmetom 
osobitného konania, tak bude archivovaný v zákonných 
lehotách. 
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Kategórie príjemcov osobných údajov 
Príjemcom Vašich osobných údajov sú:  
- poverené osoby a  
- iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom,  
- subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť 

osobné údaje zo zákona,  
- konateľ spoločnosti,  
- poskytovateľ a správca parkovacieho systému 

SKIDATA spol. SAYTECH,  
- úhrada za parkovné - platobná brána spol. PAYONE  
- servisná spol. kamerového systému - spol.CANEX, 

servisní technici spoločnsoti v prípade servisného 
záznamu priamo na mieste archivácie záznamu 

- dodávateľ služby vzdialeného monitoringu – Ligas SBS.  
 
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade 
s našou bezpečnostnou politikou. V prípade podania 
námietky týkajúcej sa  spracúvania Vašich osobných údajov, 
máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu 
sídla spoločnosti: Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra alebo na e-
mail: osobneudaje@stavexnitra.sk  
Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné 
na webovej stránke www.stavexnitra.sk 
 


