Spracovateľská činnosť: Riadenie prístupu do priestorov DataCentra
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Identifikácia osôb pri ich jednorazovom a opakovanom vstupe do priestorov DataCentra,
identifikácia osôb pohybujúcich sa v týchto priestoroch a riadenie prístupu do priestorov
DataCentra.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje zamestnancov DataCentra, tretích strán a návštev sú spracúvané na základe
oprávneného záujmu DataCentra, a to na ochranu majetku, ako aj osôb, nachádzajúcich sa v
priestoroch DataCentra.
Spracúvanie osobných údajov zamestnancov DataCentra je aj zákonnou požiadavkou, pričom
je nevyhnutné na plnenie požiadaviek zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov.
DataCentrum spracúva osobné údaje zamestnancov tretích strán a návštev aj v súlade s
požiadavkami zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (§78, ods.3).
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na umožnenie vstupu do priestorov DataCentra.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutej osobe umožnený vstup do
priestorov DataCentra.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
-

Kategórie spracúvaných osobných údajov:
o zamestnanci DataCentra:
 titul, meno, priezvisko,
 fotografia,
 číslo občianskeho preukazu,
 osobné číslo,
 organizačný útvar,
 výrobné číslo karty,
o zamestnanci tretích strán:
 titul, meno, priezvisko,
 fotografia,
 identifikačné číslo,
 výrobné číslo karty,
 organizácia,
 číslo občianskeho preukazu / pasu,
o návštevy:
 titul, meno, priezvisko,
 číslo občianskeho preukazu / pasu / služobného preukazu,
 výrobné číslo karty.

-

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
o dotknutá osoba,
o zamestnávateľ dotknutej osoby
o organizácia, ktorá požiada o vstup externých zamestnancov do priestorov
DataCentra.

d. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu platnosti vstupov do priestorov DataCentra,
následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, kde sú uchovávané po dobu 5 rokov. Fotografie sú zlikvidované po
ukončení platnosti vstupov do priestorov DataCentra.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

-

M-Security Service, s.r.o. - zabezpečenie ochrany priestorov DataCentra,
dodávatelia zabezpečujúci správu, prevádzku a podporu prístupových systémov.

Osobné údaje sú poskytované nasledujúcim prevádzkovateľom:
- Slovak Telekom – zabezpečenie ochrany priestorov DataCentra v Tajove
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované
orgánom činným v trestnom konaní.

f.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

