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MOBIS OPEN DAY 2019 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 
 

Spoločnosť Mobis Slovakia s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“), týmto informuje 
návštevníkov (širokú verejnosť), účinkujúcich, zamestnancov o podujatí „Mobis Open 
day 2019“ (ďalej len „podujatie“), že v rámci organizácie podujatia bude dochádzať k 

spracúvaniu fotografií, samotné podujatie bude dokumentované prostredníctvom 
fotografií, kamerového záznamu, audiovizuálneho záznamu v súlade s Nariadením 
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 
„GDPR”). 

Prevádzkovateľ: Mobis Slovakia s.r.o., IČO: 35 876 557, so sídlom MOBIS ulica 1, 
Gbeľany 013 02. 

Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Petrík, gdpr.dpo@mobis.sk, tel: 041 515 8550 / 

0911 044 362. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných 
údajov kontaktujte zodpovednú osobu. 

Účel spracúvania/oprávnený záujem/právny základ spracúvania:  

1. Prevádzkovateľ v súvislosti s podujatím vykonáva na základe oprávneného záujmu 
prevádzkovateľa, návštevníkov a účinkujúcich podujatia monitorovanie priestorov 
prostredníctvom kamerového záznamu za účelom - zvýšenie bezpečnosti a ochrany 

majetku s cieľom prevencie kriminality, páchanej predovšetkým formou vlámania ako aj 
krádeží a poškodzovania cudzej veci, (oprávnený záujem).  

2. Prevádzkovateľ v súvislosti s podujatím vyhotovuje Audiovizuálny záznam/Fotografie 
v prípade zamestnancov Prevádzkovateľa na základe súhlasu (právny základ súhlas čl. 

6 ods. 1 písm. a.) GDPR) a v prípade širokej verejnosti na základe oprávneného záujmu 
za účelom - prezentácie akcií významných pre Spoločnosť z hľadiska budovania 
obchodných alebo spoločenských vzťahov, (oprávnený záujem). 

Kategórie príjemcov: Spoločnosť poskytujúca reklamné a tlačiarenské služby, 
bezpečnostná služba. 

Cezhraničný prenos osobných údajov: nie je. 

Doba uchovávania: 1 rok od uskutočnenia podujatia. 

Práva dotknutej osoby: Vaše práva dotknutej osoby (fyzickej osoby, ktorej sa osobné 
údaje týkajú) sú upravené v článku 12 – 23 GDPR,  v súlade s ktorým ste od 

prevádzkovateľa oprávnení požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, 
ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich 
spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas 

odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase 
udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na 
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
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