ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrane vašich osobných údajov pripisujeme veľkú dôležitosť, a preto je našim cieľom informovať
vás o spôsobe zaobchádzania, spracovania, používania a poskytovania osobných údajov, ktorý sa
uskutočňuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).
K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne.
KAMEROVÝ SYSTÉM NA PREVÁDZKACH SPOLOČNOSTI ALCAL .s.r.o.
Záznamy z kamier na našich prevádzkach spracovávame automaticky. Naše priestory sú
monitorované za účelom ochrany majetku a zdravia, z dôvodu prevencie, ale tiež z dôvodu
objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Kamerové systémy sú vybavené online prenosom
a osobné údaje vstupujúcich osôb sú zaznamenávané a spracovávané za účelom hore uvedenej
ochrany majetku a zdravia.
Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému prevádzky Escobar
Burgers (so sídlom Lucenkova 1222/14, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika) a TOP Coffee (so
sídlom Alej Slobody 1899, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika) je ALCAL s.r.o., Alej Slobody
1899, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO: 48230057, telefón: +421 919 353 123, e-mail:
escobarburgers@gmail.com (prevádzkovateľ).
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Alan Hackenberg, telefón: +421 908 077 839, e-mail: hackenbergalan@gmail.com
Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana
majetku alebo zdravia.
Kategória príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR
DOBA UCHOVÁVANIA
V prípade, že vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o
priestupkoch, záznam sa v systéme zlikviduje automaticky po uplynutí lehoty 30 dní odo dňa, kedy
bol záznam vyhotovený.
PLATOBNÉ KARTY
Na niektorých našich prevádzkach je možné platiť platobnou kartou. Spoločnosť ALCAL s.r.o.
nedisponuje prístupom k údajom o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Tieto údaje má
k dispozícii iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia. Pri platení platobnou
kartou u nás na prevádzke máme k dispozícii len základné údaje, ktorými sú napr. niekoľko prvých
a posledných číslic predmetnej platobnej karty.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY
Ako dotknutá osoba, ktorej údaje vstupom do prevádzky Escobar Burgers alebo TOP Coffee
spracúvame, si môžete na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa alebo tiež
emailom, uplatniť nižšie uvedené práva:
-

Právo na informácie
Právo na prístup a korekciu
Právo na prenos údajov
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
Právo na obmedzené spracovanie
Právo namietať
Právo podať sťažnosť

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.
KONTAKT
Ak máte záujem uplatniť vaše práva dotknutej osoby alebo máte iné otázky ohľadne ochrany
osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na nižšie uvedenej adrese:
ALCAL s.r.o.
Alej Slobody 1899,
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika
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