INFORMÁCIE O OCHRANE A SPRACÚVANÍ
OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV A INÝCH OSÔB
ZA ÚČELOM OVERENIA VÝNIMKY ZO ZÁKAZU
VSTUPU BEZ TESTU NA COVID-19 V OBDOBÍ
URČENOM OSOBITNÝM PRÁVNYM PREDPISOM
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR v určenom období zakazuje vstup zákazníkom, dodávateľom,
zamestnancov a iným osobám do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzok. Za účelom overenia, že sa
na Vás nevzťahuje zákaz vstupu, je BILLA s.r.o., so sídlom: Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 037
telefón: 0800 131 121, mail: osobneudaje@billa.sk, (ďalej len „BILLA“), ako prevádzkovateľ oprávnená
požadovať od Vás na nahliadnutie príslušné doklady. V dokladoch sú aj Vaše osobné údaje.
V nadväznosti na uvedené BILLA týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby na našej strane: osobneudaje@billa.sk.
Ktoré osoby sú dotknuté?
Dotknutí sú zákazníci, zamestnanci a iné osoby vstupujúce do priestorov, od ktorých BILLA vyžiada doklad
dosvedčujúci, že dotknutá osoba má výnimku zo zákazu vstupu.
Aké Vaše údaje a ako budú spracúvané?
Budeme spracúvať základné identifikačné údaje, údaj o výsledku testu na COVID-19, údaje o zdravotnom
stave, na základe ktorého máte výnimku zo zákazu aj bez testu a iné údaje v dokladoch, ktoré predložíte.
Do príslušných dokladov iba nahliadneme, nefotíme ich, neuchovávame a údaje z nich nad rámec
nahliadnutia a overenia existencie výnimky zo zákazu vstupu inak nespracúvame.
Vzhľadom na uvedený základ a spôsob spracúvania len v rozsahu nahliadnutia a vyhodnotenia bez uchovania
či ďalšieho spracúvania v tomto prípade prirodzene neprichádza do úvahy, že by sme poskytli údaje iným
osobám a nemožno reálne uplatniť Vaše právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie,
obmedzenie ich spracúvania, namietať proti spracúvaniu ani právo na prenos údajov.
Na základe čoho a na aké účely budú Vaše údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, lebo je to
nevyhnutné na plnenie našej povinnosti zakázať vstup podľa uvedenej vyhlášky a ďalších právnych predpisov
o ochrane verejného zdravia.
Je poskytnutie údajov povinné a aké následky má ich neposkytnutie?
Doklady nie ste povinný predložiť a teda poskytnúť osobné údaje v nich uvedené. Podľa právnych predpisov
Vám však BILLA nemôže povoliť vstup, ak výnimku zo zákazu vstupu nepreukážete predložením dokladov,
teda aj s príslušnými osobnými údajmi.
Na koho sa obrátiť ?
Vo veciach osobných údajov sa môžete obrátiť na BILLA listom doručeným na adresu jej sídla uvedenú v úvode
alebo telefonicky na +421 800 131 121 alebo na zodpovednú osobu na adrese osobneudaje@billa.sk. Ďalej
máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.

