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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
EVIDENCIA NÁVŠTEV 

 
1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Účelom spracovania osobných údajov je umožnenie vstupu do areálu spoločnosti  Saneca 
Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec 920 27, IČO: 46 833 323 (ďalej len 
„spoločnosť“).  
Pri identifikácií osôb vstupujúcich do areálu spoločnosti žiadame od návštevníkov, aby 
preukázali svoju totožnosť prostredníctvom občianskeho preukazu. Z občianskeho preukazu 
si elektronicky zaznamenávame meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu, ŠPZ 
motorového vozidla .  
Keďže sme poprednou farmaceutickou organizáciou zameranou na vývoj a výrobu účinných 
látok (API) a hotových liekových foriem, ktorá v rámci svojej činnosti pracuje aj 
s nebezpečnými látkami (klasifikované sú ako nebezpečné látky v zmysle zákona č. 128/2015 
Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len zákon ZPH)), rozhodli sme sa zabezpečiť kontrolovaný vstup do areálu spoločnosti. 
Cieľom uvedeného rozhodnutia je zachovanie bezpečnosti, ako návštev vstupujúcich do 
objektu, tak aj  našich zamestnancov a obyvateľov žijúcich v okolí výrobného podniku. Aby 
sme mohli zaistiť bezpečný chod spoločnosti, potrebujeme identifikovať všetkých, ktorí 
vstupujú do areálu a všetkých, ktorí z neho odchádzajú.  Takýmto spôsobom sa uistíme, že 
v prípade, že dôjde k mimoriadnej udalosti budeme vedieť, že sa nachádzate v areáli 
a zabezpečíme vašu evakuáciu.  
 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 
Osobné údaje sa spracovávajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa 
článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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). 
 

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 
 

4. Zoznam osobných údajov: 
Titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, číslo služobného preukazu, štátna 
príslušnosť, ŠPZ motorového vozidla. 
 

5. Dotknuté osoby: 
Návštevy prevádzkovateľa. 
 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu jedného roka. 
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7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 

Spracúvanie osobných údajov za účelom identifikácie fyzickej osoby pri vstupe do objektu. 
 

8. Postup osobných údajov do tretích krajín: 
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 
 

9.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných 
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej 
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, 
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými 
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike. 
 

10. Kategória osobných údajov: 
Bežné osobné údaje. 
 

11. Zverejňovanie osobných údajov: 
Osobné údaje sa nezverejňujú. 
 
 

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 
 

Tretie strany Právny základ 
Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
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) 
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