Informácia o spracúvaní osobných údajov
pre informačný systém: IS Dochádzkový systém (biometria)
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „nariadenie“)
Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame,
ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde
môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní
osobných údajov.
Identifikácia a kontaktné údaje:
PREVÁDZKOVATEĽOM spracúvajúcim Vaše osobné údaje je:
Obchodné meno:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:

36168335

Sídlo:

Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

Zápis:

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P

Štatutárny orgán:

Ing. Ivan Ondko – predseda predstavenstva

E-mail:

arprog@arprog.sk

Telefonický kontakt: 052/431 81 01
Prevádzka:

Resort Levočská Dolina

Adresa:

Levočská Dolina 3227/50, 054 01 Levoča

E-mail:

recepcia@levocskadolina.sk

Telefonický kontakt: +421 911 789 636
Zodpovedná osoba:

Ing. Dominik Bartko

Kontaktné údaje:

dpo3@proenergy.sk

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)
Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je: jednoznačná identifikácia dotknutých osôb pri vstupe
do objektu pre spracovanie dochádzky a kontroly vstupu do objektu prevádzkovateľa.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods.
1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej
strany sa nevykonáva.
Identifikácia dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú zamestnanci a osoby v obdobnom
pracovno-právnom vzťahu, a osoby (SZČO) na základe zmluvy o spolupráci.
Identifikácia a rozsah spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Odtlačok prsta, osobné číslo zamestnanca, titul, meno a priezvisko, pracovná pozícia, pohlavie,
dátum narodenia, trvanie pracovného pomeru (t. j. vznik a zánik), príchod na pracovisko,
odchod z pracoviska, prerušenia pracovnej doby, e-mail.
Systém používa biometrický prvok odtlačok prsta. Prst bude snímaný opticky. Optický skener
vytvorí vstupný biometrický prvok (.jpeg formát), ktorý sa následne spracuje, resp. extrahuje
do biometrickej šablóny vo forme vektorového obrazca charakteristických bodov odtlačku prsta
(markantov). Následne sa uvedená šablóna kryptuje a transformuje jednosmernou funkciou
„hash“, čím je zabezpečená ochrana šablóny a nemožnosť vrátenia sa k pôvodnému vstupnému
biometrickému prvku. Tento biometrický prvok sa po spracovaní automaticky vymazáva, nemá
žiadny praktický význam.
Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie
a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným
partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky
zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
Policajný zbor v rozsahu potrebnom na
účely objasňovania priestupku alebo
trestného činu

§76a zákona o policajnom zbore

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa
§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

APIS spol. s r. o.
Lazovná 12
974 01 Banská Bystrica, SR
IČO: 30222575
Innovatrics, s. r. o.
Pri vinohradoch 82
831 06 Bratislava
IČO: 36280712

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- poskytovateľ IT služieb a softvéru

-

poskytovateľ IT služieb a softvéru

Krajčíková Michaela, Ing.
053 73 Olšavica 6
IČO: 50338862

-

poskytovatelia marketingových služieb

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté
ďalším príjemcom.
Šablóna (číselný kód) je uložená v pamäti čítačky (HW) pod unikátnym kódom (lokálna
databáza šablón: šablóna + kód), každé overenie/neoverenie šablóny na čítačke je zaznamenané
priamo v čítačke (lokálna databáza udalostí: kód, overené/neoverené, dátum/čas). Databáza
udalostí uložená v čítačke sa v zadaných intervaloch číta informačným systémom Patrol/Visitor
a ukladá v kryptovanej podobe v databáze udalostí umiestnenej na serveri. Databáza udalostí
v čítačke sa po úspešnom prečítaní vymaže. Spätná rekonštrukcia biometrických údajov nie je
možná.
Prenos osobných údajov do tretích krajín
Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby (vložením a naskenovaním prsta do dochádzkového terminálu).
Ako dlho údaje uchovávame
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Dochádzkový
systém pri naskenovaní prsta vytvorí pre osobu špecifický číselný kód, ktorý sa ďalej spracúva,
grafický obraz prstov sa ihneď po vytvorení číselného kódu vymaže. Z číselného kódu nie je
možné spätne vytvoriť odtlačky prstov, ani ich obraz.
Osobné údaje používané za účelom evidencie dochádzky, ktoré spracúvame na základe Vami
udeleného súhlasu, uchovávame, kým nám príslušný súhlas neodvoláte, resp. po dobu trvania
pracovného pomeru alebo pracovno-právneho vzťahu.
Biometrické údaje sa neuchovávajú. Pravidelne robená priebežná aktualizácia bezpečnostných
opatrení týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Likvidácia numerických biometrických
údajov (šablón) uskutočňovaná ihneď po ukončení pracovného pomeru zamestnanca, resp. po
odvolaní súhlasu zamestnanca so spracovaním osobných údajov.
Aké sú Vaše práva
Na základe toho, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade,
ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti
informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme
uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.
Právo na prístup k údajom
Právo na prístup k osobným údajom zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby požiadať
prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
pričom dotknutá osoba má súčasne právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie
o tom, aké údaje o dotknutej osobe prevádzkovateľ spracúva, za akým účelom, komu boli
osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho ich bude uchovávať.

Právo na aktualizáciu a opravu
Právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov zahŕňa právo dotknutej osoby na opravu
svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný žiadosti o
opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
Právo na vymazanie (zabudnutie)
Právo na vymazanie (zabudnutie) zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby podať žiadosť o výmaz
aj v prípade, ak sú jeho údaje nezákonne a protiprávne spracúvané. Dotknutá osoba berie na
vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu
bráni, prevádzkovateľ nie je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. Žiadosť o výmaz
prevádzkovateľ nevyhovie, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
b) na splnenie zákonnej povinnosti,
c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
e) na účely archivácie, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov zahŕňa právo dotknutej osoby na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto
prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej
osoby.
Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, a má
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je na základe žiadosti
povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte (napr. XML).

Právo namietať
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie svojich osobných údajov z dôvodu
jej konkrétnej situácie v prípade, že spracúvanie jej osobných údajov je vykonávané podľa § 13
ods. 1 písm. e):
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
alebo písm. f):
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva
dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa;
tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri
plnení ich úloh.
vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie
osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody
na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
Právo podať sťažnosť na dozorný orgán
Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa
§ 100 zákona, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní
ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona alebo osobitného predpisu v oblasti
ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť
opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona alebo osobitného predpisu pre
oblasť ochrany osobných údajov. Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby,
ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom. Návrh je potrebné
zaslať na adresu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27 (ďalej len „úrad“). Úrad na svojom webovom sídle:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/tlaciva-vzory uverejňuje vzor návrhu na začatie
konania.
Právo odvolať súhlas
Dotknutá osoba má právo odvolať udelený súhlas kontaktovaním prevádzkovateľa, a to buď
osobne na sekretariáte prevádzkovateľa, doručením písomného oznámenia na adresu sídla
prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom e-mailu zaslanom na adresu arprog@arprog.sk.
Ako si uplatniť Vaše práva
Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše
kontaktné údaje uvedené v časti „Prevádzkovateľ“.

Prosíme Vás uveďte vo Vašej žiadosti Vaše titul, meno, priezvisko a dátum narodenia. Ak nám
uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás
požadujeme, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej
osobe.
Automatizované individuálne rozhodovanie (profilovanie)
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom automatizovaného individuálneho
rozhodovania, nasledovným postupom: Dotknutá osoba priloží prst ku dochádzkovému
terminálu, ktorý prostredníctvom špecifických parametrov prsta pridelí dotknutej osobe číselný
kód, ktorý sa ďalej spracúva na evidenciu vstupu a dochádzky. Grafický obraz prstov sa ihneď
po vytvorení číselného kódu vymaže. Z číselného kódu nie je možné spätne vytvoriť odtlačky
prstov, ani ich obraz. Takéto spracúvanie je významné pre účely jednoznačnej identifikácie
dotknutých osôb na vstup do priestorov a evidenciu dochádzky. Predpokladané dôsledky
takéhoto spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je automatizované vyhodnotenie
systému oprávnenosti vstupu a zaznamenania dochádzky (odpracovaného času) konkrétnej
dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom
na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie
je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia súhlasu (nepodpísania súhlasu)
so spracovaním odtlačku prsta, nebudú zamestnanci môcť využívať terminály so snímačom
odtlačkov prstov, prevádzkovateľ zamestnancom umožní využívať iný spôsob evidencie
dochádzky (napr. písomný zápis dochádzky).

V Poprade dňa 18.06.2020

