Informácie o spracúvaní osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je Holotéch víška, s.r.o., so sídlom Dolné Košariská
24, 906 15 Košariská, IČO 45 399 484 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje za podmienok
uvedených nižšie.
Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná

Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ, ako poskytovateľ ubytovacích a stravovacích služieb v penzióne Holotéch víška, prevádzkuje
informačný systém s osobnými údajmi ubytovaných hostí za účelom:
−
−

poskytovanie ubytovacích a reštauračných služieb,
ochrana majetku prevádzkovateľa a ubytovaných hostí kamerovým systémom.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje ubytovaných hostí:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

meno, priezvisko,
dátum narodenia,
štátna príslušnosť,
štát narodenia,
miesto narodenia,
číslo dokladu totožnosti,
miesto pobytu v domovskom štáte,
domovský štát,
začiatok a koniec pobytu.

Prevádzkovateľ pre účely ochrany majetku prevádzkovateľa a ubytovaných hostí spracúva obrazový záznam z
kamerového systému.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

−

§ 24 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a
registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

−

§ 113 písm. a) až c) zákona NR SR č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (oprávnený záujem prevádzkovateľa - ochrana majetku prevádzkovateľa a
ubytovaných hostí).

−

Prenos do tretích krajín
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Príjemcovia osobných údajov
Príjemcovia získaných osobných údajov:
−
−

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava;
Polícia SR, prokuratúra SR, súdy SR;

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje ubytovaných hostí sú uchovávané po dobu 10 rokov po ukončení pobytu.
Ak záznam vyhotovený kamerovým systémom nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o
priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho
po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom alebo
príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu
osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
(v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto
práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa,
b) mailom na adresu elektronickej pošty: info@holotechviska.sk,
c) telefonicky na čísle: +421-34-6244516.

