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Informácia pre návštevníka priestorov CONCEPT CLINIC o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom
Vážený návštevník, v priestoroch CONCEPT CLINIC na adrese Žižkova 22B, 811 02 Bratislava je inštalovaný kamerový
systém. Keďže kamerový záznam môže zachytiť aj vašu podobizeň a prípadne aj ďalšie informácie, ktoré môžu byť
osobnými údajmi, prosíme Vás, aby ste oboznámili s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 1214 Nariadenia EÚ 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 ako „Nariadenie“). Toto je prehľad
najdôležitejších informácií, podrobnejšie a aktualizované informácie nájdete vždy na stránke https://cclinic.sk/privacy.
Kto sme a kde nás nájdete?
Vaše osobné údaje získavajú a spracúvajú spoločne spoločnosti clamoris s.r.o, Magurská 37, Banská Bystrica 974 11,
IČO: 47418729, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92181/B (ďalej ako
„Spoločnosť“) a CONCEPT CLINIC MEDICAL s.r.o., so sídlom Žižkova 22B, 811 02 Bratislava – mestská časť Ružinov
821 01 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl.č. 133512/B, IČO: 52 112 829
(ďalej ako „CCM“), (ďalej CCM a Spoločnosť spoločne ako „my“ alebo „prevádzkovatelia“), ktoré sú spoločnými
prevádzkovateľmi kamerového systému pre spoločne užívané priestory CONCEPT CLINIC na adrese Žižkova 22B, 811 02
Bratislava.
Zmluva spoločných prevádzkovateľov
Osobné údaje v kamerovom systéme pre priestory CONCEPT CLINIC spracúvajú spoloční prevádzkovatelia na základe
Zmluvy spoločných prevádzkovateľov zo dňa 1.6.2019. Podľa uvedenej zmluvy spoločných prevádzkovateľov za ochranu
osobných údajov, ďalšie povinnosti podľa Nariadenia a komunikáciu s dotknutými osobami zodpovedá Spoločnosť. Práva
si môžete uplatniť aj voči spoločnosti CCM, tá ich však postúpi na riešenie Spoločnosti. Kontaktným miestom pre získanie
podrobnejších informácií a uplatnenie si práv dotknutej osoby je clamoris s.r.o, Magurská 37, Banská Bystrica 974 11,
ktorú môžete kontaktovať listom na jej adresu alebo emailom na adrese data@cclinic.sk.
Aké údaje spracúvame, právny základ, účely a doby spracúvania
Na klinike máme umiestnených 11 kamier, pri každej kamere je upozornenie a krátka informácia o spracúvaní osobných
údajov. Z kamier uchovávame záznamy, ktoré umožňujú zistiť podobizeň osoby, ktorá sa pohybovala v monitorovanom
priestore a čas pohybu. Záznamy robíme na to, aby sme vedeli zabrániť bezpečnostným incidentom, najmä krádeži,
ohrozeniu klientov, návštevníkov a pracovníkov v našich priestoroch, výtržnostiam a iným udalostiam, ktoré môžu byť
trestnými činmi alebo priestupkami, alebo môžu nám či inej osobe spôsobiť škodu a aby sme vedeli riešiť takéto incidenty
v následnom konaní o priestupkoch, trestných činoch alebo v iných konaniach, kde si uplatníme svoje právne nároky voči
porušovateľom, teda osobné údaje spracúvame na účely 1. ochrany bezpečnosti a majetku prevádzkovateľov
a návštevníkov priestorov prevádzkovateľov a 2. uplatňovania a preukazovania a obhajovanie právnych nárokov
prevádzkovateľov a poškodenej osoby. Pre oba účely je právnym základom oprávnený záujem. Okrem toho, na účely
vedenia konania o trestných činoch a priestupkoch a na právnom základe zákonnej povinnosti prípadne oprávneného
záujmu uplatňovania, preukazovania a obhajovania právnych nárokov poškodeného môžeme záznamy sprístupňovať
orgánom verejnej správy. Záznamy si ponechávame spravidla po dobu 72 hodín. Ak je na zázname zachytená niektorá
skutočnosť uvedená vyššie (incident), budeme tento záznam ďalej spracúvať pokiaľ nebude konanie uzavreté.
Kategórie sprostredkovateľov1 či iných príjemcov údajov
Kamerový systém prevádzkujeme za pomoci sprostredkovateľa AMS Com, spol. s r. o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava. Ak
to bude potrebné, poskytneme osobné údaje sprostredkovateľom a ďalším príjemcom, ktorými sú najmä naši právni,
finanční alebo účtovní poradcovia na účely vyhodnotenia rizík, zastupovanie v konaní, prípadne spoločnosti vymáhajúce
naše nároky. Aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov a iných príjemcov môžete vždy nájsť na našej webstránke v sekcii:
https://cclinic.sk/privacy.
Námietka
Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov
týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť osobne v
Spoločnosti, alebo emailom na adrese data@cclinic.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.
Ďalšie Vaše práva
Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú
neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich
opravy alebo počas konania o námietke. Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto
právo obmedzené právnymi predpismi. Práva si môžete uplatniť osobne u prevádzkovateľa, alebo emailom na adrese
data@cclinic.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Pri uplatnení práv sme oprávnení overiť Vašu
totožnosť. Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje
spracúvame v rozpore s predpismi máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
alebo na príslušnom úrade podľa Vášho bydliska či miesta práce.

1 Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene a na základe zmluvy s nami. Dbáme na ich prísny výber a záruky bezpečnosti.
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