Pravidlá spracúvania osobných údajov získaných kamerovým
systémom výdajných boxov Dr.Max
V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame v prípade ak sa pohybujete vo bezprostrednom okolí výdajných boxov
Dr.Max (ďalej len „Výdajné boxy“), Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov,
ktorými sa pri spracúvaní takto získaných osobných údajov riadime.
1.

Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich
spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len „GDPR“).
Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov, ktoré o vás spracúvame v prípade ak
sa pohybujete v bezprostrednom okolí Výdajných boxov, spoločnosť Dr.Max Holding SK, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova
23, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 895 136, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6716/B (ďalej
len aj ako „Prevádzkovateľ“). V Prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré o Vás
spracúvame, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte
nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovej adrese dpo@drmax.sk.
2.

Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás získavame automatizovane prostredníctvom kamerového
systému Výdajných boxov, v prípade ak sa pohybujete v bezprostrednom okolí Výdajného boxu alebo ak využijete službu doručenia
prostredníctvom Výdajného boxu.
3.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

V záujme predchádzania potenciálnej trestnej alebo priestupkovej činnosti a ochrany majetku, je pre nás nevyhnutné spracúvať
osobné údaje o jednotlivcoch, ktorý sa zdržiavajú v bezprostrednom okolí Výdajných boxov alebo ktorý využili službu doručenia
prostredníctvom Výdajného boxu. Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania
osobných údajov zakotvenou v GDPR, a to tak, že kamery sú nastavené spôsobom aby ich zorné pole snímalo verejné prístupné
miesta len v primeranej miere. Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame predstavujú Vašu podobizeň zachytenú kamerovým
systémom, resp. aj Vašu polohu (keďže Výdajné boxy sú pevne umiestnené), vrátane dátumu a času v ktorom ste sa
v bezprostrednom okolí Výdajného boxu nachádzali.
4.

Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne na účel (i) predchádzania potenciálnej trestnej alebo priestupkovej činnosti, ochrany
majetku a (ii) ich prípadného použitia pre identifikáciu osôb v prípadnom trestnom alebo priestupkovom konaní. Právnym základom
na spracúvanie Vašich osobných údajov je preto výlučne náš oprávnený záujem vyplývajúci z čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
5.

Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako to je potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich
osobných údajov je 15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu resp. doba určená orgánmi činnými v trestnom konaní
z dôvodu uchovania kamerového záznamu ako dôkazného materiálu. Po uplynutí tejto doby sú kamerové záznamy automaticky
zničené resp. vymazané.
6.

Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj
prostredníctvom tretích osôb poskytujúcich služby spojené s obsluhou a správou kamerového systému. V súčasnosti funkciu
sprostredkovateľa pri Prevádzkovateľovi plnia spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO:
48 115 860, zapísaná v OR OS Košice I, vložka č. 37295/V. Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní
osobných údajov. Sprostredkovatelia sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto
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pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov
podľa týchto pravidiel.

7.

Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie.
8.

Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia
Vašich práv ste oprávnení najmä:
•
požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
•
požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť
nepresné, neaktuálne, nesprávne;
•
požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe
Vášho súhlasu, tretej strane;
•
požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených
prípadoch;
•
za určitých okolností namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na
základe našich oprávnených záujmov.
V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu
k spracúvaním Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto
pravidiel alebo na e-mailovej adrese: dpo@drmax.sk alebo na bezplatnej infolinke Dr.Max, ktorú prevádzkuje/zabezpečuje Dr.Max
Holding SK, a.s.: 0800 60 60 70.
Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich
osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.
9.

Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 24.8.2022. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na Webovom sídle www.drmax.sk.

