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ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 

Kto spracúva Vaše osobné údaje? 
 

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť PIZZA + s.r.o. so sídlom 288 Trebeľovce 985 31, 

IČO: 44 687 028, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: 

Sro, vložka č. 16264/S(ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov 

prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané 

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade 

s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. 

 

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby? 
 

 Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás 

máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. 

 Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné 

alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, 

aktualizovali alebo doplnili. 

 Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich 

osobných údajov. 

 Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho 

súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.  

 Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás 

požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.  

 Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o 

prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu 

 Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je 

založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. 

 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa 

domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete 

podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky. 
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Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne 

rozhodovanie vrátane profilovania. 

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako 

dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov 

nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.  

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo 

podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti:288Trebeľovce 985 31 alebo 

na e-mail:____________. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do 

tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.    

 

Monitorovanie priestorov reštaurácie 
 

Priestory našej reštaurácie na ulici Murínka 1384, 96205 Hriňová., sú monitorované 

kamerovým systémom. Kamerový systém využívame za účelom ochrany majetku našej 

reštaurácie. Za týmto účelom budeme prostredníctvom kamerového systému spracúvať Váš 

videozáznam. Videozáznam budeme uchovávať po dobu 15 dní od vykonania záznamu. 

Právnym základom spracúvaniaosobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, 

čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. 

Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku spoločnosti. Pred začiatkom spracúvania 

Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme sme vykonali tzv. 

porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, 

proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. 

Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom 

vzťahu s prevádzkovateľom, konateľ spoločnosti, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona.  

 

Uchádzači o prácu 
 
Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom posúdenia Vašej žiadosti a vykonania 

opatrení v rámci výberového konania. Právnym základom spracúvania Vašich osobných 

údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená že Vaše osobné údaje 

budeme spracúvať na základe na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vaše 

osobné údaje budeme za týmto účelom spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. 

číslo, informácie uvedené v odkaze, informácie uvedené v životopise. Vaše osobné údaje 

budeme spracúvať, v prípade rozhodnutia o Vašom prijatído zamestnania po dobu1 roka 

odo dňa uskutočnenia poslednej spracovateľskej operácie v rámci náborového procesu. V 

prípade rozhodnutia o Vašom neprijatído zamestnania, budeme Vaše osobné údaje po 

dobu 5 dní od vykonania poslednej spracovateľskej operácie v rámci náborového procesu. 

Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom 
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vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné 

údaje zo zákona, konateľ spoločnosti.  

 

Zákazníci 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vykonania rezervácie a/alebo objednávky 

v našej reštaurácií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 

ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budeme za týmto účelom spracúvať 

v rozsahu: meno, tel. číslo, informácie o rezervácií najmä čas a miesto rezervácie, prípadne 

iné údaje nevyhnutné pre vykonanie rezervácie a objednávky v súlade so zásadou 

minimalizácie. K výmazu Vašich osobných údajov dôjde do 1 dňa od vykonania objednávky 

v našej reštaurácií. V prípade nevykonania objednávky v našej reštaurácií, prídek výmazu 

Vašich osobných údajov do 1 dňa od zrušenia rezervácie, prípadne do 1 dňa odo dňa 

nedostavenia sa do reštaurácie na stanovený termín uvedený v rezervácií. V prípade, ak 

nebudete spokojní s našimi službami, môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov aj za 

účelom vybavenia reklamácie. Právnym základom spracúvania Vašich osobných 

údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. V tomto prípade budeme spracúvať Vaše 

osobné údaje v rozsahu, ktorý je potrebný pre vyhotovenie reklamačného protokolu. 

K spracúvaniu Vašich osobných údajov bude dochádzať po dobu 1 roka od vyhotovenia 

tohto protokolu.  Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby 

v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti. 

 

Podnety 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom zabezpečenia evidencie uplatnených práv 

a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Právnym základom spracúvania 

osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje 

budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmov. Hlavným oprávneným záujmom 

je zabezpečenie evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona. Pred 

začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našom oprávnenom 

záujme sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, 

vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv 

a slobôd. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: osobných údajov uvedených 

v podnete. V prípade zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení podľa zákona, 

budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov kedy ste si 

uplatnili právo, resp. došlo k porušeniu ochrany osobných údajov. Príjemcom Vašich 

osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu 
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s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo 

zákona, konateľ spoločnosti. 

 

VZOR NÁLEPKY PRE KAMEROVÝ SYSTÉM 
 

Piktogram (nálepku) je potrebné umiestniť na viditeľné miesto tak, aby sa mali dotknuté 

osoby možnosť dostatočne v predstihu informovať o vykonávaní monitorovania vymedzeného 

priestoru.  

 

 

Prevádzkovateľ:PIZZA + s.r.o. so sídlom 288 Trebeľovce 985 31, IČO: 44 687 028, 

e-mail:__________  

Účel: ochrana majetku spoločnosti prostredníctvom kamerového systému.  

Právny základ: oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Hlavným oprávneným záujmom je ochrana 

majetku spoločnosti.  

Práva dotknutých osôb: ako dotknutá osoba máte najmä právo na prístup, právo na 

výmaz a právo namietať. 

Bližšie informácie o monitorovaní priestorov, právach dotknutých osôb a ostatných 

informáciách týkajúcich sa ochrany osobných údajov sú dostupné na 

__________(napr. názov webovej stránky)  

 


