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Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných prostredníctvom 

kamerového systému inštalovaného v priestoroch Bytového družstva Petržalka 

 

Počnúc 25. 5. 2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 

V súlade s čl. 13 GDPR a § 19 zákona Vám poskytujeme nasledovné informácie: 

Prevádzkovateľ: 

Bytové družstvo Petržalka, sídlo: Budatínska 1, 851 05 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 00 169 765, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Dr, vložka   č. 28/B, kontaktné údaje: tel.: 02/21008111, e-mail:     

bd-p@bd-p.sk (ďalej len „BD Petržalka“). 

BD Petržalka má určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, Data 

Protection Officer, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Na túto 

osobu sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť písomne na e-mailovej adrese: 

dpo@bd-p.sk, telefonicky na tel. č. 02/21008204 alebo poštou na adrese: Bytové 

družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava. 

Právny základ spracúvania: 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Účel spracúvania osobných údajov: 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom 

kamerového systému výlučne pre účely vnútornej ochrany a bezpečnosti, 

odhaľovania trestnej činnosti, kriminality a ochrany majetku prevádzkovateľa, 

kontroly dodržiavania interných predpisov prevádzkovateľa, ochrany majetku pred 

krádežou alebo poškodzovaním, ochrany pred pohybom neoprávnených osôb 

v chránených priestoroch, pri vykonávaní dôkazov v pracovnoprávnej oblasti, 

v priestupkovom a trestnom konaní.  

U prevádzkovateľa sú pomocou optiky snímacieho zariadenia kamier kamerového 

systému zaznamenávané a archivované osobné údaje zamestnancov 

prevádzkovateľa ako aj cudzích osôb, ktoré za určitým účelom vstúpili 

do monitorovaných priestorov prevádzkovateľa. 

Za osobné údaje sa v tomto prípade považujú zaznamenávané údaje – videozáznam 

fyzickej osoby, ktorý je možné využívať ako všeobecne použiteľný identifikátor 
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dotknutej osoby, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza 

v monitorovanom priestore.  

Doba uchovávania osobných údajov: 

BD Petržalka uchováva osobné údaje dotknutých osôb zaznamenávané kamerovým 

systémom po dobu 15 dní. Po uplynutí tejto doby  a pokiaľ vyhotovený záznam nie je 

využitý na účely v pracovnoprávnej oblasti, konania o priestupkoch alebo trestného 

konania, sa tieto bezodkladne zlikvidujú. 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje: 

- strážna služba, štátne orgány, orgány činné v trestnom konaní, súdy  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie: 

BD Petržalka osobné údaje dotknutých osôb zaznamenávané kamerovým systémom 

neprenáša do tretej krajiny a ani žiadnej medzinárodnej organizácii. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: 

K automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania v informačných systémoch 

BD Petržalka nedochádza. 

Práva dotknutej osoby: 

- právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 

- právo na opravu osobných údajov 

- právo na vymazanie osobných údajov 

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

- právo na prenosnosť svojich osobných údajov 

- právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) 

- právo podať návrh na začatie konania  podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, a to návrhom doručeným na Úrad pre ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky  

 

Uplatnenie práv dotknutej osoby: 

Vedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. 

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými 

právnymi predpismi. Jednotlivé práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne 

u BD Petržalka, sídlo: Budatínska 1, 851 05 Bratislava alebo e-mailom na adresu:                  

dpo@bd-p.sk.        

Informáciu o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovej stránke 
prevádzkovateľa: www.bd-p.sk, v dokumente Informácia o spracúvaní osobných 
údajov alebo v Klientskom centre Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, 851 01 
Bratislava.    
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