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Článok I. – Úvodné ustanovenie
Na webových stránkach www.gcskupina.cz v záložke "Soubory ke stažení" je verejne dostupný dokument
„Informácie o spracúvaní osobných údajov a kamerovom systéme“, prostredníctvom ktorého Vám spoločnosti
GC skupiny poskytujú podrobnejšie informácie o kamerovom systéme, a ďalej v súlade s nariadením (EU) č.
2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR),
podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutej osoby s tým spojených.

Článok II. – Spracúvanie osobných údajov
1. Osobné údaje
Osobnými údajmi sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú k Vám, a patria k nim napr. Vaše meno a priezvisko,
obchodné meno podnikateľa, poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo, IČ, dátum narodenia (ďalej len
„OÚ“).
2. Rozsah a účel spracúvania OÚ
2.1 OÚ údaje sú spracúvané za účelom plnenia zmlúv (napr. kúpnych zmlúv, rámcových dohôd o predaji
tovaru), plnenie právnych povinností (napr. plnenie záručných a reklamačných povinností, daňové
povinnosti, oznamovacia povinnosť voči orgánom trestnej činnosti, plnenie povinností voči poisťovniam) a
ochrany našich oprávnených záujmov (napr. evidencia platobnej morálky a bonity zákazníkov, súdne
spory so zákazníkmi, reklamačné konanie, ochrana nášho majetku).
2.2 Bez poskytnutia OÚ pre uvedené účely nie je možné, aby sme Vám poskytovali dodávky tovaru a
služieb, pričom ku spracúvaniu OÚ pre tieto účely nepotrebujeme Váš súhlas.
3. Spracúvanie OÚ
3.1 Spracúvaním OÚ sa rozumie akákoľvek operácia s OÚ (napr. zhromaždenie, usporiadanie, použitie, výmaz,
zničenie).
3.2 Prijali sme takéto technické, organizačné a iné opatrenia (napr. riadenie užívateľských prístupov, systém
riadenia práv a rolí), aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k OÚ, k ich zmene,
zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, inému neoprávnenému spracúvaniu či zneužitiu OÚ. OÚ sú
spracúvané ručne aj automatizovane v elektronickej či listinnej podobe.
3.3 Pri plnení účelov spracúvania môžu byť OÚ sprístupnené tretím subjektom, ktorí nám poskytujú odborné
služby (napr. v oblasti poskytovania IT softwaru, účtovníctva a daní a auditov, poisťovne). V prípade, že
tieto tretie subjekty spracúvajú OÚ, stávajú sa tzv. sprostredkovateľmi OÚ, a to na základe s nami
uzavretých zmlúv a podľa našich pokynov.
3.4 OÚ môžu byť sprístupnené štátnym orgánom a inštitúciám (napr. Polícia SR, súdy, finančné úrady, OSSZ,
exekútori a prevádzkovatelia konkurzných podstát).
3.5 OÚ nepredávame do tretích zemí alebo medzinárodným organizáciám.
4. Doba spracúvania OÚ
OU budú spracúvané po dobu nutnú k dosiahnutiu vyššie uvedených účelov (napr. splnenie zmluvy, splnenie
povinnosti predávajúceho o zodpovednosti za vady predaného tovaru, súdne spory) alebo po dobu priamo
stanovenú právnymi predpismi (najmä daňové, účtovné, archivačné predpisy).
5. Poučenie o právach dotknutej osoby OÚ
Ako dotknutá osoba máte právo na:
1

•
•
•
•
•
•
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•

prístup k OÚ (čl. 15 GDPR),
opravu OÚ (čl. 16 GDPR),
vymazanie OÚ (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania OÚ (čl. 18 GDPR),
oznámenie v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania OÚ (čl. 19 GDPR),
prenosnosť OÚ (čl. 20 GDPR),
na namietať proti spracúvaniu OÚ (čl. 21 GDPR),
odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ (čl. 13 GDPR), ak je spracúvanie OÚ založené na súhlase dotknutej
osoby so spracúvaním jej OÚ,
• podanie sťažnosti u tej GC spoločnosti, u ktorej ste OÚ poskytli, ako aj u dozorného orgánu, ktorým je
v oblasti ochrany OÚ Úrad pre ochranu osobných údajov.

Článok III. – Kamerový systém
1. Účel: Za účelom ochrany práv a oprávnených záujmov (najmä prevencia a ochrana nášho majetku, ochrana
zdravia, života, a majetku našich zamestnancov či obchodných partnerov) a za účelom plnenia právnych
povinností (napr. preukázanie odovzdania tovaru, oznamovacia povinnosť pri podozrení na spáchanie
protiprávneho jednania, evidencia dochádzky zamestnancov) monitorujeme naše priestory kamerovým
systémom.
2. Označenie: Monitorované priestory sú označené informačnými ceduľkami.
3. Prevádzkovateľ: jednotlivé spoločnosti GC skupiny.
4. Sprostredkovateľ: GIENGER spol. s r.o., IČ: 367 73 565, so sídlom Lužianky, Rastislavova 4, PSČ 951 41 alebo
GIENGER spol. s r.o., IČ: 440 18 045, so sídlom Napajedla, Kvítkovická 1633, 763 61, Česká republika.
5. Režim kamerového systému: nepretržitá prevádzka so záznamom bez zvuku.
6. Objekt umiestnenia kamier: prevádzky spoločností GC skupiny (výrobné, skladové, kancelárske a vonkajšie
priestory prevádzok).
7. Príjemca: orgány činné v trestnom konaní, prípadne iné zainteresované subjekty pre naplnenie účelu
spracovania (napr. správne priestupkové orgány, poisťovne, súdy, znalci, subjekty zaisťujúce servis kamerového
systému, bezpečnostnej agentúry zaisťujúcej ochrana prevádzok).
8. Doba uchovávania záznamu: doba potrebná k dosiahnutiu vyššie uvedeného účelu.
9. Technické a organizačné opatrenia: riadenie prístupu k dátam, interné postupy v rámci spoločností GC skupiny.

Článok IV. – Záverečné ustanovenia
Tento dokument je platný od 18.4.2022.
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