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Informácia o spracovávaní osobných údajov – kamerový záznam 
na monitorovanej mostnej konštrukcii 
 
 
Spoločnosť INSET s.r.o. vedená v OR MS v Prahe oddiel C, vložka 234236 so sídlom 
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3, ČR, IČ 03579727 oprávnená podnikať v SR 
prostredníctvom organizačnej zložky INSET s.r.o., organizačná zložka podniku 
zahraničnej osoby zapísaná v OR OS Žilina oddiel Po vložka č. 10220/L so sídlom 
Bytčická 72, 010 01 Žilina, SR z pozície správcu podľa GDPR spracováva osobné údaje 
v rozsahu zaznamenávania subjektu (osoby, vozidla) na kamerovom zázname. 
 
Uvedené osobné údaje je nutné spracovať na základe oprávneného záujmu 
spoločnosti. Kamerový záznam slúži výhradne na zaistenie bezpečnosti a celistvosti 
zariadenia, ktoré online monitoruje dôležité fyzikálne parametre mostného objektu, na 
ktorom je nainštalované. Monitorovanie sa uskutočňuje v rámci zaistenia bezpečnosti 
a prevádzkyschopnosti mostného objektu vo verejnom záujme. Ďalej kamerový 
záznam slúži na identifikáciu výhradne typov vozidiel (bez iných parametrov, ako je 
ŠPZ a pod.) prechádzajúcich po mostnom objekte pre účely vyhodnotenia 
výnimočných situácií, ktoré by mohli mať vplyv na sledované fyzikálne parametre 
mostnej konštrukcie a ich hodnotenie. Osobné údaje sú spracovávané po dobu 14 dní 
v rozsahu časovej slučky počas, ktorej je záznam archivovaný. Po uplynutí tejto doby 
dochádza k automatickému vymazaniu záznamu. 
 
Spracovávanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou, teda správcom 
osobných údajov. Osobné údaje sú poskytované tretím stranám, ide o subjekty u nich 
vyplýva poskytnutie priamo zo zákona alebo subjekty, u ktorých je nutné vykonať 
poskytnutie osobných údajov pre riešenie poistných udalostí. Spracovateľ, ktorý má 
prístup k vybraným osobným údajom je externý IT správca počítačovej 
a monitorovacej siete. Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej forme v rámci 
interného systému a sú riadne zabezpečené voči krádeži a zneužitiu. 
 
Zoberte prosíme na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo 
po spoločnosti/prevádzkovateľovi: 

 požadovať informácie aké osobné údaje spoločnosť spracováva 
 požadovať vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov 
 požiadať o aktualizáciu alebo opravu osobných údajov 
 požiadať o výmaz evidovaných osobných údajov 
 v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spravovaním 

osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť alebo Úrad pre ochranu osobných 
údajov. 

 
V prípade námietok či otázok ohľadne spracovania osobných údajov sa obráťte na 
spoločnosť prostredníctvom emailových adries oou@inset.com a zilina@inset.com . 
 
 


