Zásady ochrany osobných údajov
Informovanie dotknutých osôb pri získavaní osobných údajov
Milí zamestnanci, klienti a hostia,
aby sme mohli zabezpečiť ochranu majetku našej spoločnosti a vášho majetku, života a zdravia pri
vašej návšteve v našej spoločnosti, potrebujeme vaše osobné údaje.
Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete,
ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.
1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť:
VSL Software, a.s. so sídlom: Lomená 8, 040 01 Košice, IČO 31 699 626, telefón 055/799 7303,
email: vsl@vsl.sk, webová stránka: www.vsl.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).
2. Aké osobné údaje spracúvame?
Aby sme mohli riadne zabezpečiť vašu bezpečnosť u nás, ale aj zabezpečiť ochranu nášho majetku,
máme vo vonkajších a vo vnútorných priestoroch našej spoločnosti nainštalovaný kamerový
systém, pomocou ktorého kamery monitorujú pohyb osôb a motorových vozidiel vo vonkajších
a vnútorných neverejných priestoroch našej spoločnosti. Pri tomto monitorovaní spracúvame vaše
osobné údaje v tomto rozsahu:
- obrazový záznam osôb kamerovým systémom pri vstupe do a výstupe z nášho sídla
- obrazový záznam vozidla, jeho evidenčného čísla a jeho posádky vchádzajúceho do
a vychádzajúceho z vonkajších priestorov našej spoločnosti.
3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Účelom spracovania vašich osobných údajov je ochrana majetku našej spoločnosti a majetku,
života a zdravia zamestnancov, klientov a iných osôb vstupujúcich do a vychádzajúcich z
vonkajších a vnútorných neverejných priestorov nášho sídla a prípadné vyvodenie či bránenie sa
právnej zodpovednosti v priestupkovom či trestnom konaní.
4. Aký je právny titul spracúvania osobných údajov?
Právnym titulom spracovania osobných údajov vyhotovením kamerového záznamu, je oprávnený
záujem našej spoločnosti na zabezpečenie ochrany majetku našej spoločnosti, majetku, života
a zdravia zamestnancov, klientov a iných osôb vstupujúcich do vonkajších neverejných priestorov
a objektu sídla spoločnosti a to vyhotovením kamerového záznamu osôb a motorových či iných
vozidiel vchádzajúcich do a vychádzajúcich z vonkajších neverejných priestorov či vnútorných
priestorov našej spoločnosti. Nakoľko pri kamerovom zázname v rozsahu podľa časti 2 - Aké
osobné údaje spracúvame? - nedochádza nad prípustnú mieru k zásahu do osobných práv osôb
a tieto sú vopred upozornené piktogramom o monitorovaní vstupu do našich priestorov a objektu
kamerovým systémom, záujem ochrany majetku, života a zdravia prevažuje nad právom na
ochranu osobnosti vstupujúcich osôb.
5. Komu vaše údaje poskytujeme?
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom,
s výnimkou štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali
v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám, najmä v priestupkovom konaní, trestnom konaní
a konaní pred súdom.
6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame 10 dní. Po 10 dňoch sú automaticky zmazané, výnimka je udelená,
len ak je záznam využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch.

7. Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame ani nezamýšľame preniesť do žiadnej tretej krajiny.
8. Nie ste spokojní?
Ak nie ste spokojní s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na
email ekonomika@vsl.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
9. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich
osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Špecializovaný server so
záznamami z kamier je pripojený do lokálnej počítačovej siete spoločnosti, do ktorej sa dá dostať
z internetu iba chráneným a šifrovaným VPN prístupom. Prístup na server je chránený heslom po
šifrovanom pripojení. Vaše osobné údaje môžu spracúvať iba oprávnené osoby, ktoré sú riadne
poučené o spracovaní osobných údajov.
10. Aké máte práva?
- Právo na prístup k údajom – máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup
k týmto osobným údajom
- Právo na opravu – máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na
doplnenie neúplných osobných údajov.
- Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez
zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a Prevádzkovateľ je
povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak tie nie sú ďalej potrebné na
splnenie zákonnej povinnosti
- Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil
spracúvanie vašich osobných údajov, ak napadnete správnosť vašich osobných údajov; ak
spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné; vaše osobné údaje už nie sú potrebné na
účely spracúvania; namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov.
- Právo na prenosnosť údajov – máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste
poskytli Prevádzkovateľovi a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi
- Právo namietať – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej
situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami.
Tieto práva si môžete uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu našej spoločnosti:
VSL Software, a. s., Lomená 8, 040 01 Košice
11. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov
v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaní na webovej stránke spoločnosti.

