Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom tejto webstránky, ako aj prevádzkovateľom reštaurácie Engerau (Osuského 1, 851
03 Bratislava) je spoločnosť V.O.K.Slovensko s.r.o., Starhradská 12, 851 05 Bratislava, IČO: 35898127,
zapísaná v Obch. registri OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 32925/B (ďalej „Prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje pre otázky a podnety súvisiace so spracúvaním osobných údajov: tlf XXX, e-mail XXX

Spracúvané osobné údaje
V súvislosti s prevádzkou webstránky a reštaurácie Engerau Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje
fyzických osôb
 ktoré sa dostali do zorného poľa kamier kamerového systému reštaurácie Engerau (ďalej
„kamerové záznamy“)
 ktoré prostredníctvom webstránky, prípadne telefonicky, e-mailom alebo osobne požiadali
o rezerváciu miesta v reštaurácii (ďalej „záznamy o rezervácii“)
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1
písm. f Nariadenia), najmä ochrana majetku a skvalitnenie poskytovaných služieb. Získané osobné
údaje Prevádzkovateľ spracúva v súlade s požiadavkami Nariadenia len pre vlastnú potrebu,
neposkytuje ich tretím stranám, ani neprenáša do iných krajín. Pri spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľom nedochádza k automatickému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.
Účelom spracúvania kamerových záznamov je ochrana majetku Prevádzkovateľa. Osobné údaje sa
spracúvajú v rozsahu záznamu zachytávajúcom dianie v priestore, na ktorý je kamera nastavená.
Kamerové záznamy s výnimkou tých, ktoré sú použité na prešetrenie narušenia ochrany majetku
alebo verejného poriadku, sa uchovávajú najviac XXX dní.
Záznamy o rezervácii spracúva Prevádzkovateľ výlučne na účel zabezpečenia požadovaných
podmienok pre záujemcov o služby poskytované reštauráciou Engerau. Záznamy o rezervácii sa
spracúvajú v rozsahu priezvisko a základné kontaktné údaje (telefón, e-mail) dotknutej osoby a údaje
o požadovanej rezervácii (dátum, čas, počet osôb). Záznamy o rezervácii sa uchovávajú XXX, po
uplynutí tejto doby sú zlikvidované.
Na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov prijal Prevádzkovateľ vhodné technické
a organizačné opatrenia.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v jednotlivých ustanoveniach Nariadenia






právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú (čl. 15 Nariadenia)
právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú (čl. 16 Nariadenia)
právo na vymazanie osobných údajov ktoré sa jej týkajú (čl. 17 Nariadenia)
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú (čl. 18 Nariadenia)
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú (čl. 21 Nariadenia)

ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tlf. +421 /2 3231 3214,
e-mail statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. Informácie o tom,
ako podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov

