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Účel spracovania 
osobných údajov a 
právny základ a 
oprávnené záujmy, ak je 
na nich spracovanie 
založené

Účel spracovania Právny základ spracovania (čl. 
Nariadenie) a identifikácia 
prípadného oprávneného 
záujmu správcu

Kategórií 
príslušných 
osobných údajov

Príjemcovia alebo 
kategórie príjemcov 
osobných údajov

Doba uloženia údajov

Evidencia údajov o 
zákazníkoch pri 
uzatváraní kúpnych 
zmlúv, dodávkach tovaru

čl. 6 ods. 1 písm. b) - pre výkon 
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
subjekt údajov, alebo pre prijali 
opatrenia pred uzatvorením 
zmluvy na žiadosť tohto subjektu 
údajov
(Zák. Č. 89/2012 Zb. Občiansky 
zákonník)

- identifikačné
- adresné

- zamestnanci 
Spoločnosti pri 
poskytovaní služieb 
subjektu údajov 
(zákazníkovi)
- súd v rámci 
občianskeho či iného 
konania
- dopravcu pre 
doručenie objednaného
tovaru

Osobné údaje 
zákazníka 
spracovávané na 
základe plnenia 
zmluvnej povinnosti 
Spoločnosti sú 
uchovávané po dobu 
trvania účelu, pre ktorý 
boli poskytnuté

Evidencia údajov o 
zákazníkoch na účely 
zasielania newsletterov

čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas so 
spracovaním svojich osobných 
údajov

- identifikačné
- adresné

- zamestnanci 
Spoločnosti pri 
poskytovaní služieb 
subjektu údajov 
(zákazníkovi)

Osobné údaje 
zákazníka 
spracovávané na 
základe poskytnutého 
súhlasu Spoločnosti sú 
uchovávané po dobu 
trvania súhlasu

Zaistenie informácií na 
účely administratívnych a
súdnych konaní

čl. 9 ods. 2 písm. f) - spracovanie 
údajov osobitnej kategórie je 
nevyhnutné pre určenie, výkon 
alebo obranu právnych nárokov

- identifikačné
- adresné

- zamestnanci 
Spoločnosti, ktorí sú 
poverení vyšetrovaním
- správne orgány, 
štátne orgány

Počas vyšetrovania a 
po dobu konania

Vedenie kamerových 
záznamov verejne 

čl. 6 ods. 1 písm. f) - spracovanie 
nevyhnutné na účely oprávnených

- audiovizuálne
- záznam

- orgány činné v 
trestnom konaní v 

Záznamy sú 
automaticky 
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prístupných priestorov v 
areáli

záujmov správcu, spočívajúcich v 
ochrane majetku BC, v 
zabezpečení dôkazov v prípade 
porušenia bezpečnostných 
opatrení na účely vyšetrovania, 
súdnych a správnych konaní a 
možnosti následnej kontroly 
vstupu osôb do areálu BC
-

prípade vyšetrovania 
podozrenia zo 
spáchania trestného 
činu

premazané slučkou po 
5 dňoch, export z 
kamerového záznamu 
je vyhotovený iba v 
prípade potreby 
použitia záznamu pre 
výkon a obhajobu 
právnych nárokov BC a
je uložený po dobu 
trvania týchto nárokov 
alebo do odovzdania 
záznamu príslušnému 
orgánu

Snímanie fotografií 
zákazníkov pred 
aplikáciou výrobku a po 
ňom, fotografie 
zákazníkov s výrobkom

čl. 6 ods. 1 písm. a) - pacient 
udelil súhlas s vytvorením 
fotografie

- vizuálny záznam - uchovávaný v 
elektronickej podobe po
dobu trvania predmetu 
podnikania Správcu

Prenos osobných údajov 
do tretej krajiny mimo EÚ 
alebo medzinárodnej 
organizácii

Nie je 


