
OZNAM v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ)2016/679 24.4.2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/ďalej len GDPR/ a zákona č.18/2018  Z.z.o ochrane 

osobných údajov pre spracovanie v spol. BETPRES, s.r.o., sídlom Boženy Němcovej 1698, 093 01 

Vranov nad Topľou, IČO: 31 684 343. 

Vaše osobné údaje spracúva:  spol. BETPRES, s.r.o., sídlom Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov 

nad Topľou, IČO: 31 684 343 

V našej spoločnosti máme určenú zodpovednú osobu, ktorou je: Ing. Veronika Todáková 

V prípade otázok ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete na obrátiť na našu 

zodpovednú osobu: 

- e-mailom na e-mailovej adrese: todakova@betpres.sk 
- telefonicky na telef. čísle: 00421 57 487 07 16 
- poštou na poštovej adrese : BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad 

Topľou 
 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom ochrany majetku našej spoločnosti a ochrany zdravia našich 

zamestnancov a osôb nachádzajúcich sa v priestoroch našej spoločnosti alebo v priestoroch užívanými 

našou spoločnosťou.  

IS kamery  

Tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom za účelom ochrany majetku spoločnosti BETPRES, 

s.r.o.. Priestor je monitorovaný na právnom základe ochrany oprávnených záujmov spol. BETPRES, s.r.o.. 

Videozáznamy sú uchovávané po dobu 15 dní. 

Príjemcovia OÚ 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, 

s výnimkou orgánov verejnej moci a príjemcov, s ktorými spolupráca je nevyhnutná pri výkone našej 

podnikateľskej činnosti.  

Informácie o zamýšľanom prenose do tretej krajiny alebo medz.organizácie 

Vaše osobné údaje nie sú poskytované subjektom v zahraničí. 
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Poučenie a práva dotknutej osoby 

Vo vzťahu k Vaším osobným údajom môžete uplatniť nasledujúce práva: 

a) vyžiadať si informácie o Vašich osobných údajoch spracúvaných prevádzkovateľom a tiež právo na 
prístup k Vašim osobným údajom, 

b) požadovať opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné, 

c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov (po splnení podmienok stanovených 
právnymi predpismi), 

d) požadovať vymazanie Vašich osobných údajov (po splnení podmienok stanovených právnymi 
predpismi),    

e) byť oboznámený s opravou alebo vymazaním Vašich osobných údajov,  

f) na prenos osobných údajov Vám alebo inej osobe v bežne používanom a strojovo čitateľnom 

formáte (po splnení podmienok stanovených právnymi predpismi), 

g) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. 

V prípade, keď sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu Vašich práv podľa 

Nariadenia GDPR alebo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť 

Úradu pre ochranu osobných údajov, na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov. 

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania 

V rámci spracovateľských operácii v našej spoločnosti nevyužívame rozhodnutia, ktoré sú založené výlučne 

na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania bez Vášho súhlasu. 

 

 

  

 
 

 

 

  


