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Informácia pre dotknuté osoby
o spracúvaní ich osobných údajov pri monitorovaní
Záznamovým systémom na HKV a vyhodnocovacím zariadením
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:
a) kamerovým sledovaním prevádzky hnacieho koľajového vozidla (ďalej len „HKV“)
v reálnom čase a dopravnej cesty na tratiach používaných pre nákladnú dopravu, na
ktorú dotknuté osoby vstupujú, vykonávajú pracovné činnosti, ako zamestnanci alebo
iné osoby, ktoré sa neoprávnené pohybujú v železničnom prevádzkovom priestore
monitorovanom kamerovým systémom spoločnosti ZSSK CARGO,
b) evidencie záznamov hlasovej komunikácie rádiostanice vo všetkých prevádzkových
režimoch vrátane GSM-R umiestnených na HKV spoločnosti ZSSK CARGO, v ktorých
dotknuté osoby komunikujú ako zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci iného
dopravcu medzi zamestnancami ŽSR, ZSSK Slovensko a zamestnancami
prevádzkovateľa (ďalej ako „osoby podieľajúce sa na zabezpečení dopravy“) pri
plnení pracovných povinností.
Dotknuté osoby sú informované priamo na HKV pri vstupe varovným označením o spracúvaní
osobných údajov prostredníctvom záznamu streamovaného videa z kamier, záznamu
hlasovej komunikácie rádiostanice, o aktuálnej polohe vozidla a o časovej značke záznamu
podľa GPS.
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:
1

Monitorovania (video, audio, GPS poloha, časová značka) železničných hnacích koľajových
vozidiel záznamovými systémami a vyhodnocovacími zariadeniami za účelom zabezpečenia
vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí a vyšetrovania poškodení koľajových vozidiel,
majetku, infraštruktúry a životného prostredia.
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 zisťovanie príčin nehody za účelom vyšetrovania
poškodenia koľajových vozidiel, poškodenia majetku, na zaistenie bezpečného
prevádzkovania dopravy na dráhe a dráhy, pri zavádzaní skúšobnej prevádzky
zberača na železničnom HKV. Dotknutá osoba je povinná podrobiť sa
transparentnému monitorovaniu, o ktorom je riadne informovaná, a teda
poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade jej nebude umožnené
plnenie pracovnej činnosti. 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.
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - § 94 ods. 2 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 33
ods. 2 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, Vyhláška Ministerstva
dopravy a pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z.z.
o dopravnom poriadnu dráh, ostatné právne predpisy.

•

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a je nevyhnuté pri organizovaní
dopravy na dráhe vyplývajúcich z legislatívy. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je
možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú
z príslušných všeobecných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné
na plnenie legislatívnych požiadaviek súvisiacich s riadením železničnej prevádzky, riadením
technologických úkonov a organizovaním dopravy na dráhe.
3. 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.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo forme záznamu
hlasovej komunikácie osôb podieľajúcich sa na zabezpečení dopravy
(zamestnanci spoločnosti ZSSK CARGO, ŽSR, ZSSK Slovensko (dispečeri,
operátori, zamestnanci iných dopravcov, prípadné iné osoby komunikujúce
prostredníctvom GSM-R), lokalizačné údaje, údaje o správaní a konaní,
identifikačné údaje, prevádzkové údaje.
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4. Kto je príjemcom Vašich osobných údajov?
Orgány verejnej moci, orgány činné v trestnom konaní, vyšetrovací orgán, odborní
spracovatelia - servis a podpora monitorovacích zariadení, advokáti poskytujúci právne
služby spoločnosti ZSSK CARGO, manažér infraštruktúry, dráhový podnik, iný
dopravcovia ako účastníci nehody a mimoriadnej udalosti, zamestnanci subjektu, ktorý
škodu zavinil.
5. Budú Vaše osobné údaje prenesené mimo Európskej únie?
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie/Európskeho
hospodárskeho priestoru).
6. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?
Obrazový záznam streamovaného videa sa automaticky premazáva po uplynutí 150
hodín odo dňa vyhotovenia záznamu (monitorovací systém sa zapína pri pohybe
koľajového vozidla). Záznam hlasovej komunikácie rádiostanice vo všetkých
prevádzkových režimoch sa automaticky premazáva po uplynutí 2000 hodín (hlasový
záznam sa zaznamenáva pri pohybe koľajového vozidla). Vyššie uvedené platí len
v prípade, ak vyhotovený obrazový záznam streamovaného videa a záznam hlasovej
komunikácie nie je využitý na účely vyšetrovania nehôd, mimoriadnych udalosti a
poškodení koľajových vozidiel, kedy sa doba uchovávanie predlžuje o dobu ukončenia
vyšetrovania, pričom záznamy sa spracúvajú v agende Bezpečnosť železničnej
dopravy.
7. Aké máte práva ako dotknutá osoba
V súvislosti so spracovávaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

I.

II.
III.

IV.

na základe žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej
OÚ spracúvané, za akých podmienok, a to vrátane rozsahu, účelu a doby ich
spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
na základe žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo
neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;
na základe žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa vymazanie/likvidáciu OÚ, ak:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak
spracúvali,
b. v prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so
spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na
spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;
c. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe
oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
d. sú OÚ spracúvané nezákonne;
e. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť, musia byť osobné údaje vymazané;
na základe žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania OÚ, ak:
a. dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho
Prevádzkovateľovi overiť správnosť OÚ;
b. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta
vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných
údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
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V.

podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Pre územie
SR je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12,
820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť
u zodpovednej osoby na adrese: dpo@zscargo.sk.
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.“

8. 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.
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