
Všeobecné poučenie pre návštevníkov budov 
Ochrana osobných údajov, verzia 2 
Dátum publikácie: 22/12/2022 

 

 
 

 

 
Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin   Tel.: +421 43 321 10 11     
IČO: 31 647 758   DIČ: 2020577603   Zápis v OR SR: OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 63112/L    
www.unilabs.sk 

POUČENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV BUDOV  

Oddiel 1 – Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa  

Podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov budú Vaše osobné údaje spracúvané 

prevádzkovateľom: 

Unilabs Slovensko, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, Slovensko. 

Oddiel 2 – Účely spracúvania, právny základ a lehota uchovávania údajov  

Vaše osobné údaje budú spracovávané na tieto účely a v súlade s právnym základom, ako je uvedené 

nižšie:            

Účel Typy osobných údajov Právny základ Obdobie 
uchovávania 
údajov 

Vyhotovovanie kamerových 
záznamov v priestoroch 
prevádzkovateľa 

Fotografia, video  Oprávnený záujem 
spoločnosti chrániť svoj 
majetok  

15 dní 

 

Oddiel 3 – Profilovanie   

(Neuplatňuje sa – bez profilovania) 

Oddiel 4 – Nepriame získavanie údajov  

(Neuplatňuje sa – bez nepriameho získavania údajov) 

Oddiel 5 – Kategórie príjemcov osobných údajov  

Vaše osobné údaje budú poskytované:  

• oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa zodpovedajúcim za fyzickú bezpečnosť a 

oprávneným zamestnancom IT a prevádzky, 

• poskytovateľom služieb, ktorí konajú v našom mene a pomáhajú nám pri riadení našich aktivít. 

Oddiel 6 – Lehoty uchovávania osobných údajov  

Kamerové záznamy budú uchovávané 15 dní.  
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Oddiel 7 – Prenos osobných údajov  

Neuplatňuje sa, nerealizujeme prenos osobných údajov mimo Slovenskú republiku.    

Oddiel 8 – Práva dotknutých osôb  

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:  

• právo na prístup, ktoré si môžete uplatniť žiadosťou o kópiu Vašich osobných údajov;  

• právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné, a právo získať 

obmedzenie na spracúvanie Vašich osobných údajov;  

• právo na vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané 

na základe Vášho súhlasu, plnenia zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo strán, a našich 

oprávnených záujmov;  

• právo na prenosnosť údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe 

Vášho súhlasu a/alebo plnenia zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo strán;  

• právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, spracúvania Vašich osobných 

údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe našich oprávnených 

záujmov.  

Oddiel 9 – Prostriedky na uplatnenie práv a kontaktné údaje zodpovednej osoby 

Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu zodpovednej osoby (DPO): dpo@unilabs.com 

Oddiel 10 - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje 

nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných 

údajov. Viac informácií o konaní o ochrane osobných údajov nájdete na stránke úradu 

www.dataprotection.gov.sk. 

 

 

V Martine 22.12.2022 
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