
Informácia o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb,  

ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane 

osobných údajov“) 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti ZTS - ŠPECIÁL, a.s., so sídlom Lieskovec 

575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 302 511, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Trenčín, oddiel: Sa, vl. č. 10089/R. 

Prečo budeme o Vás osobné údaje spracúvať ? 

Osobné údaje o vás, ako o osobe, ktorá vstupuje do priestorov ZTS - ŠPECIÁL, a.s budeme spracúvať 

výlučne pre účely vašej identifikácie, a to z dôvodu ochrany majetku, práv a právom chránených 

záujmov ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je 

oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov. 

Komu poskytneme vaše osobné údaje 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci so súkromnou bezpečnostnou službou, a v  

nevyhnutných prípadoch  môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté oprávneným subjektom, ktoré 

postupujú podľa osobitných zákonov (napríklad Policajný zbor). 

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín 

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme Vaše osobné údaje prenášať do tretích 

krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP). 

Ako dlho budeme  Vaše osobné údaje uchovávať? 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas 5 rokov. Po ich uplynutí tejto lehoty vaše osobné údaje 

bezpečne zlikvidujeme. 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? 

Ako dotknutá osoba máte právo:  

❏ vyžadovať prístup k Vašim osobným údajov,  

❏ opravu vašich osobných údajov, 

❏ vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov (nie však v prípade ochrany právnych 

nárokov prevádzkovateľa),  

❏ vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, 

❏ namietať spracovanie vašich osobných údajov. 

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na 

dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Ako si môžete svoje právo uplatniť? 

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti: 

❏ osobne alebo písomne na horeuvedenej adrese,   

❏ elektronicky na nižšie uvedenej emailovej adrese: 

 

Ing. František Vlkovič 

telefónne číslo: +421904645091 

e-mailová adresa: vlkovic@ztsspecial.sk 

 


