
Poučenie o Vašich právach 

Vážený návštevník areálu EG LPD a v Hubiciach, 
 
práve vstupujete do areálu a a objektov ENVIEN GROUP.  V spoločnostiach patriacich do ENVIEN GROUP dbáme 
o poriadok a bezpečnosť, a preto je v našom oprávnenom záujme evidovať  a monitorovať osoby, ktoré vstupujú 
do nami chráneného priestoru, rovnako ako reagovať na akékoľvek bezpečnostné incidenty a nehody. Za týmto 
účelom spracovávame Vaše osobné údaje. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.   
 
Kto spracúva Vaše osobné údaje? 
Prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov sú spoločnosti v ENVIEN GROUP so sídlom na adrese 
Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, t.j. ENVIRAL, a.s. (IČO: 36259233), MEROCO, a.s. (IČO: 35775203), Poľnoservis, 
a.s. (IČO: 35703156), ENAGRO, a.s. (IČO: 43814808), RT LOGISTIC, a.s. (IČO: 43814662) a BPS Hubice, s.r.o. (IČO: 
46384014), Centrum výskumu a vývoja, s. r. o. (IČO: 45 977 429) a A2 EXIM, spol. s r.o. (IČO: 50 267 272) (ďalej 
len „spoločnosť“) .   
 
Aké osobné údaje spracovávame? 
V súvislosti s evidenciou návštev pri vstupe do areálu spracúvame Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, 
údaje uvedené vo Vašom občianskom preukaze, podpis).  Celý areál je monitorovaný kamerovým systémom. 
Vaša podobizeň bude zachytená na kamerových záznamoch.  Počas mimoriadnej situácie v SR podmieňujeme 
povolenie vstupu do areálu meraním výšky telesnej teploty a preukázaním sa potvrdením o negatívnom výsledku 
RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, resp. predložením dokladu preukazujúcim výnimku zo zákazu vstupu. 
 

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje používame na nasledovné účely:  
Evidencia návštev (právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa) 
Ochrana majetku, zdravia a života osôb v prevádzkovanom areáli (vrátane vyšetrovania pracovného úrazu), 
zhromažďovanie dôkazov pre súdny spor, logistika a dohľad nad technológiou (právny základ: oprávnený záujem 
prevádzkovateľa) 
Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (právny základ: zákon - Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 
16/2020) 

Aké máte práva? 

a) Právo na prístup k údajom 
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať 
o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich 
osobných údajov našou spoločnosťou.   

b) Právo na opravu 
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše 
osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.   

c) Právo na vymazanie 
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás 
môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak 

• už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli; 

• odvoláte svoj súhlas; 

• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov; 

• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne; 

• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť; 
d) Právo na obmedzenie spracúvania 

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti 
vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu 
spracúvania Vašich údajov dôjde, ak 

• nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; 

• spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, 
aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili; 



• Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 
svojich práv; 

• namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy 
prevažujú nad vašimi dôvodmi.  

e) Právo na prenosnosť údajov 
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko 
si preniesť údaje do inej spoločnosti. Ak je to technicky možné, tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše 
osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám 
poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.  

f) Právo namietať 
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom 
základe nášho oprávneného záujmu a Vás k tomu oprávňujú osobné dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej 
situácie,  môžete namietať ich spracúvanie. Nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, ak Vaše práva 
a záujmy prevažujú nad našimi oprávnenými záujmami. 

g) Právo podať sťažnosť 
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením EÚ č. 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov 

h) Právo odvolať súhlas  
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek 
odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. 
 

Ako môžete tieto práva vykonávať? 
S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť poštou na adresu prevádzkovateľa alebo emailom na 
osobneudaje@enviengroup.eu. Všetkými žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme 
informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.  
 
Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom? 
K Vašim osobným údajom môžu mať prístup  aj tretie subjekty: najmä orgány činné v trestnom alebo 
priestupkovom konaní, iné štátne orgány, súdy, poisťovne, ale aj naši poskytovatelia IT služieb, advokáti 
a spoločnosti, ktoré nám poskytujú poradenské a iné služby, s ktorými máme uzatvorenú korektnú zmluvu 
o spracúvaní osobných údajov alebo dohodu o mlčanlivosti.. Vždy dohliadame na to, aby sme neposkytli viac 
údajov ako je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. 
 
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje slúžiace na evidenciu návštev uchovávame v zmysle registratúrneho plánu po dobu 2 rokov 
od Vašej návštevy. Vaše osobné údaje spracovávané kamerovým systémom uchovávame po dobu 7 dní od 
vyhotovenia kamerového záznamu. Vaše osobné údaje ohľadne merania telesnej teploty a potvrdenia o 
negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, resp. dokladu preukazujúceho výnimku zo zákazu 
vstupu, nespracúvame.  
 
Profilovanie/prenášanie do tretích krajín 
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Prenos 
Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 
 
Je poskytovanie Vašich osobných údajov zákonnou či zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je 
potrebná na uzavretie zmluvy a aké sú následky neposkytnutia osobných údajov? 
Poskytovanie Vašich osobných údajov nie je žiadnou z uvedených požiadaviek. Slúži k tomu, aby sme dokázali 
zdokumentovať počet osôb nachádzajúcich sa v areáli (napr. pre prípad požiaru), aby sme zaistili prevenčné 
opatrenia slúžiace k bezpečnosti osôb (napr. zákaz fajčenia pri sklade horľavých látok) a v neposlednom rade, aby 
sme ochránili náš majetok proti narušiteľom a ochránili zdravie našich zamestnancov a iných osôb. V prípade, že 
neposkytnete Vaše osobné údaje, spoločnosti ENVIEN GROUP Vám môžu zamedziť vstup do svojho areálu 
a objektov.  
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