Informovanie dotknutej osoby v zmysle článku 13 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
Prevádzkovateľom informačného systému Monitorovanie pohybu osôb kamerovým systémom je
spoločnosť: BOUNCE PARK, s.r.o.,
so sídlom Sládkovičova 1432/35, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 53 051 505, zapísaná v Obchodnom registri
OS Banská Bystrica, v oddieli Sro, vo vložke č. 38710/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Účelom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je zabezpečiť ochranu
a bezpečnosť zdravia a ochranu majetku v areáli zábavného parku. Informácie z tohto informačného
systému môžu byť zaznamenané v obrazovo-zvukovej podobe alebo obrazovej podobe, a to na papieri
alebo akomkoľvek trvanlivom médiu. Prevádzkovateľ pre tento účel využíva kamerový systém, ktorý
sníma pohyb osôb v exteriéri/interiéri1 prevádzky.
Doba uchovávania osobných údajov v podobe videozáznamu z kamerového systému, ktorý je
zaznamenávaný na dátový nosič trvá po naplnenie kapacity dátového nosiča (max. 30 dní), ktorý sa
následne nearchivuje ale automaticky sa premaže zaznamenaním nového videozáznamu. Správu týchto
údajov vykonáva Prevádzkovateľ vlastnými kapacitami ako aj prostredníctvom povereného
Sprostredkovateľa.
Právny základ spracúvania osobných údajov v tomto IS je daný oprávneným záujmom
Prevádzkovateľa chrániť majetok a zdravie osôb v prevádzke pred neoprávneným zásahom iných osôb.
Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje obrazovú podobizeň fyzickej osoby, ktorá bola
kamerovým systémom zaznamenaná pri vstupe, pri pohybe, ako aj pri odchode z prevádzky.
Okruh dotknutých osôb predstavujú: všetky fyzické osoby, ktoré vstúpia, pohybujú sa a vystúpia
z areálu zábavného parku Prevádzkovateľa.
Okruh tretích strán, ktorým sú osobné údaje z IS poskytované je daný: subjektmi, ktorým môžu
byť osobné údaje poskytnuté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä orgánom
činným v trestnom konaní.
Pri spracúvaní osobných údajov v tomto informačnom systéme má dotknutá osoba právo požadovať
od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Pre viac informácii o spracúvaní osobných údajov
dotknutej osoby sa informujte na: osobneudaje@bouncepark.sk alebo priamo u Prevádzkovateľa.

V Banskej Bystrici, dňa
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Nehodiace sa vyškrtnúť

_____________________
Prevádzkovateľ

