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Informácia pre dotknuté osoby
o spracúvaní ich osobných údajov pri monitorovaní
kamerovým informačným systémom
poskytnutá v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
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“), resp. v zmysle ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ – obchodná spoločnosť Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ďalej len
„ZSSK CARGO“) vydáva túto informačnú povinnosť za účelom splnenia si svojich povinností
uložených Nariadením vo vzťahu k dotknutým osobám v súvislosti so spracúvaním ich
osobných údajov pri monitorovaní kamerovým informačným systémom (ďalej len „KIS“) areálu
a priestorov spoločnosti ZSSK CARGO, v ktorých sa dotknuté osoby pohybujú ako
zamestnanci, dodávatelia, klienti alebo iné osoby (oprávnené alebo neoprávnené) a ktoré sa
ocitnú v príslušnom areáli alebo priestore spoločnosti ZSSK CARGO monitorovanom
kamerovým systémom.
Tieto priestory sú jasne označené varovným oznámením tak, aby ste ako dotknuté osoby
vedeli, v ktorých priestoroch sa používa videosledovanie.
1. Kto je prevádzkovateľom a akým spôsobom je ho možné kontaktovať?
Osobné údaje dotknutých osôb spracúva obchodná spoločnosť Železničná spoločnosť
Cargo Slovakia, a.s., so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 914 921, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. c.: 3496/B, ktorá sa v zmysle
Nariadenia považuje za prevádzkovateľa (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).
Dotknuté osoby môžu kontaktovať Prevádzkovateľa a ním ustanovenú zodpovednú osobu
(DPO) poštou na adrese: Železničná spoločnosti Cargo Slovakia, as., Puškinova č.3, Košice
040 01 alebo e-mailom na adrese zodpovednej osoby: dpo@zscargo.sk, alebo telefonicky na
čísle +421 55 229 5434.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t.j.
osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
2. Na aký účel sú osobné údaje spracúvané a na akom právnom základe?
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:
•

•

obrazové monitorovanie areálu a priestorov spoločnosti ZSSK CARGO s cieľom
zabezpečiť ochranu majetku spoločnosti ZSSK CARGO a majetku tretích osôb,
ochranu zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, ochranu
finančných záujmov spoločnosti ZSSK CARGO, posilnenie postavenia spoločnosti
ZSSK CARGO v rámci reklamačného konania, zamedzenie možného úniku
informácií, ochranu iných práv a právom chránených záujmov spoločnosti ZSSK
CARGO alebo tretej strany a predchádzanie škodám, ako aj zabezpečiť ochranu
verejného poriadku a bezpečnosti;
obrazové monitorovanie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch
spočívajúcich v osobitnej povahe činnosti spoločnosti ZSSK CARGO, a to s cieľom
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zabezpečiť kontrolu plnenia pracovných povinností zamestnancami a dodržiavanie
pracovnej disciplíny, vrátane kontroly efektívneho využívania pracovného času
zamestnancami spoločnosti ZSSK CARGO, vykonávania dohľadu nad
dodržiavaním BOZP a s tým spojenou prevenciou, ako aj s cieľom zabezpečiť
dodržiavanie Zákona o ochrane utajovaných skutočností a pod.
3. Právnymi základmi spracúvania Vašich osobných údajov sú vo vzťahu k príslušným
vyššie uvedeným účelom spracúvania:
•
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorým
sleduje predovšetkým bezpečnosť svojich zamestnancov a ďalších osôb
nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti ZSSK CARGO, ako aj ochranu
svojho majetku. Dotknutá osoba je povinná podrobiť sa transparentnému
obrazovému monitorovaniu, o ktorom je riadne informovaná, a teda poskytnúť
svoje osobné údaje, v opačnom prípade jej nebude umožnený kontrolovaný
vstup do priestorov spoločnosti ZSSK CARGO. Za účelom posúdenia legitimity
spracúvania osobných údajov na tomto právnom základe spoločnosť ZSSK
CARGO vypracovala tzv. test proporcionality tohto spracúvania, ktorý je
dotknutej osobe k dispozícii na vyžiadanie u Prevádzkovateľa, a to najmä
prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov Prevádzkovateľa.
•
ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce v nadväznosti na článok 6 ods.1 písm. c)
Nariadenia. Dotknutá osoba je povinná podrobiť sa transparentnému
obrazovému monitorovaniu, o ktorom je riadne informovaná, a teda poskytnúť
svoje osobné údaje, v opačnom prípade z jej strany môže dôjsť k porušeniu
pracovnej disciplíny, nakoľko znemožní účel transparentného obrazového
monitorovania.
•
plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ZSSK CARGO v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. c) Nariadenia a to predovšetkým povinností v zmysle Zákona č. 301/2005
Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a ostatnej súvisiacej legislatívy.
4. Aké kategórie osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva?
Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutých osôb vo forme fyzickej
podobizne jednotlivej dotknutej osoby, a to v rozsahu: obrazový záznam vyhotovený
kamerovým systémom obsahujúci fyziologické podoby osoby a obrazový záznam
základných charakteristických čŕt. Dotknutá osoba je identifikovateľná, ak sú na
zaznamenanom materiáli viditeľné jej charakteristické rozpoznávacie znaky (napr. tvár
fyzickej osoby) a na základe prepojenia rozpoznávacích znakov s ďalšími údajmi je
možná identifikácia tejto osoby.
5. Kto je príjemcom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovatelia súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúci ochranu majetku
spoločnosti ZSSK CARGO, donucovacie orgány – Policajný zbor, Vojenská polícia,
Zbor väzenskej a justičnej stráže, Finančná správa, prokuratúra, súdy, subjekty
zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií týkajúcich sa prevádzky
príslušných kamerových systémov, advokáti poskytujúci spoločnosti ZSSK CARGO
právne služby.
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6. Budú Vaše osobné údaje prenesené mimo Európskej únie?
Prevádzkovateľ nerealizuje ani nezamýšľa vykonávať prenos Vašich osobných údajov
do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
7. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?
Obrazový záznam sa automaticky zlikviduje najneskôr po uplynutí 30 dní počítaných
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, pričom konkrétne
lehoty na uchovávanie záznamov sú pre jednotlivé kamerové informačné systémy
uvedené v dokumente Prevádzkovateľa s názvom „Rozmiestnenie kamier“. Vyššie
uvedené platí len v prípade, ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného
konania alebo konania priestupkoch, alebo na účely vyvodenia pracovnoprávnej
zodpovednosti.
8. Aké máte práva ako dotknutá osoba
Právo prístupu - dotknutá osoba, ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom
systéme, má právo získať od prevádzkovateľa kópiu spracúvaných osobných údajov.
Prevádzkovateľ neposkytne kópiu kamerového záznamu, na ktorom by bolo možné
identifikovať iné dotknuté osoby a nespôsobil vybavením žiadosti iným osobám
nepriaznivé dôsledky na ich práva a slobody.
Ak sú údaje v čase žiadosti stále spracúvané (uložené alebo priebežne spracúvané
akýmkoľvek iným spôsobom), dotknutá osoba má právo získať prístup k údajom
a informáciu v súlade s ustanovením čl. 15 Nariadenia GDPR.
Právo na vymazanie (zabudnutie) – dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť
u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov.
Prevádzkovateľ je povinný na vyžiadanie vymazať osobné údaje bez zbytočného
odkladu v súlade s ustanovením čl. 17 ods.1 Nariadenia GDPR.
Právo vzniesť námietku - v prípade video sledovania založeného na právnom
základe oprávnený záujem má dotknutá osoba právo kedykoľvek vzniesť námietku
voči spracúvaniu a neexistuje žiaden závažný naliehavý právny dôvod pre spracúvanie
podľa ustanovení v čl. 21 ods. 2 Nariadenia GDPR na základe svojej konkrétnej
situácie.
V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ, nepreukáže:
• nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby alebo
• dôvod na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
9. Aké ďalšie práve má dotknutá osoba
Právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.
Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných
údajov SR , sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/
3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
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Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú
uvedené na web stránke Prevádzkovateľa http://www.zscargo.sk/, sekcia „OOÚ“,
záložka „Výkon práv dotknutých osôb.“
10. Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevykonáva automatizované
individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Prevádzkovateľ má vytvorené primerané technické, personálne a organizačné
podmienky na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov.
Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti ZSSK CARGO sú
dostupné na webovej adrese: https://www.zscargo.sk/oou, na Intranete.

V Bratislave dňa 18.3.2020
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