Informácia k spracúvaniu osobných údajov v zariadení ELISAN
vypracovaná v zmysle 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 GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon na ochranu osobných
údajov“).

Získavajú sa prostredníctvom zariadenia ELISAN osobné údaje?
To, či zariadenie ELISAN bude alebo nebude získavať osobné údaje, je na rozhodnutí majiteľa zariadenia
ELISAN. Predajca zariadenia ELISAN ponúka len funkcionalitu tohto zariadenia, ktorá je za určitých
okolností schopná zabezpečiť získavanie a spracúvanie osobných údajov. Pokiaľ majiteľ zariadenia
ELISAN túto funkciu neaktivuje, zariadenie ELISAN nezískava a neuchováva žiadne osobné údaje.
Pri plnom využití zariadenia ELISAN nie je potrebné funkciu na získavanie osobných údajov aktivovať,
daná funkcia je nad rámec bežných funkcií a je na rozhodnutí majiteľa zariadenia, či ju využije.
Jediná možnosť, kedy zariadenie ELISAN získava osobné údaje, je aktivácia funkcie „Evidencia zvýšenej
teploty“.
Ako si môžete aktivovať získavanie osobných údajov? Kedy a v akom rozsahu sú získavané?
Aktivovaním funkcie „Evidencia zvýšenej teploty“ môže dochádzať k získavaniu osobných údajov
dotknutých osôb a to v prípade, ak dotknutá osoba má zvýšenú telesnú teplotu (viac ako 37,4 ᵒC).
Zariadenie v tomto prípade získava u dotknutých osôb bežné osobné údaje (fotografia) a údaje
osobitnej kategórie (údaje o zdraví). Osobné údaje sú získavané v rozsahu: vizuálny záznam tvárovej
časti, vizuálny záznam prejavov osobnej povahy a údaje o zdraví (telesná teplota) dotknutej osoby vo
forme fotografickej snímky s uvedením hodnoty telesnej teploty.
Vyhotovená snímka sa ukladá výlučne len v danom zariadení vo formáte JPG. V zariadení si môžete
určiť lehotu uchovávania týchto snímok. Po uplynutí tejto lehoty budú snímky nenávratne zo zariadenia
vymazané.
Kto je zodpovedný za ochranu osobných údajov?
V prípade aktivácie funkcie „Evidencia zvýšenej teploty“ sa stávate, ako majiteľ zariadenia ELISAN,
prevádzkovateľom získaných osobných údajov a Vy určujete účel a prostriedky spracúvania týchto
osobných údajov, čím ste zodpovedný za ich ochranu a plnenie povinností, ktoré Vám vyplývajú
z Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Súlad s uvedenými právnymi normami ste
povinný zabezpečiť ešte pred samotným získavaním osobných údajov od dotknutých osôb a plnenie
týchto zákonných povinností je výlučne vo Vašej kompetencii a na Vašu zodpovednosť, ako
prevádzkovateľa.
Aké je postavenie predajcu zariadenia ELISAN?
Spoločnosť GastroMarket – Linorex, s.r.o., ako predajca zariadenia ELISAN, nemá k týmto osobným
údajom prístup, s výnimkou poskytovania servisných služieb na danom zariadení. Pri poskytovaní
týchto služieb má zamestnanec predajcu k týmto údajom prístup, nikdy ich však nesmie kopírovať,
prenášať na iné zariadenia, poskytovať tretím stranám ani inak spracúvať. Predajca, ako príjemca
osobných údajov, si riadne plní povinnosti ustanovené Nariadením GDPR a zákonom o ochrane
osobných údajov, vrátane poučenia oprávnených osôb – zamestnancov o nakladaní s osobnými údajmi
v zariadení ELISAN.

Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov v zariadení ELISAN poskytneme na Vašu žiadosť
prostredníctvom emailovej adresy: info@linorex.sk.

