Informácie o spracúvaní osobných údajov
prostredníctvom kamerového záznamu
verzia PIN_termokamery_24032021_MI
Kto spracúva Vaše osobné údaje ?
Spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., so sídlom ul. Špitálska 2, 071 01
Michalovce, IČO: 44 927 380, spracúva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
AKMN s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
dpo@procare.sk
Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a ako dlho ich budeme spracúvať ?
Vaše osobné údaje spracúvame termokamerovým záznamom výhradne na účely selekcie osôb s podozrením na
ochorenie COVID 19 a budeme ich spracúvať iba v reálnom čase počas Vášho vstupu do areálu nemocnice.
Záznamy nie sú a nebudú ukladané na žiadne dátové úložisko.
Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov ?
Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je článok 9 ods. 2 písm. i) NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“), podľa ktorého je toto spracúvanie nevyhnutné z dôvodov
verejného záujmu v oblasti verejného zdravia. Verejným záujmom je v tomto prípade ochrana verejnosti,
zamestnancov nemocnice a aj samotných pacientov pred nákazou ochorením COVID 19 a tým aj čo
najefektívnejšie všeobecné zabránenie šíreniu nákazy týmto ochorením.
Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom ?
Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytované príjemcom, ktorí majú zákonné alebo iné oprávnenie na
spracúvanie osobných údajov, a to najmä, ale nielen, úradom verejného zdravotníctva.
Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín ?
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním ?
Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený najmä (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať
opravu Vašich osobných údajov, (iii) namietať proti tomuto spracúvaniu, (iv) právo podať sťažnosť na Úrade na
ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava a ďalšie podľa článkov 15 až 21 Nariadenia.
Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania
?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

