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Účel spracúvania osobných údajov na získanom obrazovom zázname:
Získavanie osobných údajov z obrazových záznamov kamerového systému je oprávneným záujmom
ÚSZZ za účelom zabezpečenia ochrany majetku a osôb ÚSŽZ, ochrany verejného poriadku, majetku a
zdravia dotknutých osôb a samotných dotknutých osôb (zamestnanci a návštevníci ÚSŽZ ), ktoré sa
pohybujú v priestoroch prístupných verejnosti , odhaľovania kriminality v priestoroch ÚSŽZ a v
priestoroch priľahlých k ÚSŽZ.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
-

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 - GDPR (čl. 6 ods. 1 písm. f),

-

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-

Zákon č. 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

Prístup k získaným záznamom z kamerového systému
Prístup k obrazovým záznamom z kamerového systému majú len preškolené a poučené osoby, ktoré sú
poverené na túto činnosť predsedom ÚSŽZ a externí zamestnanci organizácie poverenej výkonom
servisu kamerového systému. Aktuálny prenos video záznamu sa nesleduje, prístup k uloženým
obrazovým záznamom majú iba predsedom ÚSŽZ poverené osoby .
Prevádzkovateľ a zamestnanci poverení spracúvaním obrazového záznamu z kamerového systému sú
povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali z kamerového systému. Osobné údaje
takto získané nesmú poskytnúť, zverejniť ani sprístupniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre
iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržba, oprava, servis) prídu do styku s osobnými údajmi

získanými kamerovým systémom. Povinnosť, mlčanlivosti trvá aj po zániku zmluvy, zániku funkcie alebo
po skončení služobného/pracovného pomeru uvedených osôb.
Povinnosť mlčanlivosti zaniká, len ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní,
správnom a priestupkovom konaní a v iných právnych veciach.
Poskytovanie osobných údajov
Osobné údaje na obrazovom zázname z kamerového systému sa poskytujú Policajnému zboru SR,
orgánom činným v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní v súlade s ustanoveniami
príslušných zákonov. Záznam sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu
záznamu - dátum, časové rozpätie, priestorové určenie.
Všetky úkony spojené s poskytovaním obrazového záznamu z kamerového systému môže vykonávať len
predsedom ÚSŽZ poverená osoba s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu.
Uchovávanie a likvidácia záznamov z bezpečnostných kamerových systémov
Záznamy z bezpečnostného kamerového systému sa ukladajú na zariadení , ktoré je na to určené.
Ak záznam z kamerového systému nie je využitý na účely trestného konania, konania o priestupkoch,
alebo v inej právnej veci, je automaticky zlikvidovaný premazaním, najneskôr v lehote 75 dní odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Výnimku
tvoria záznamy, ktoré budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom, v priestupkovom konaní alebo v inej
právnej veci.
Práva dotknutej osoby
Požadovať prístup k Vašim osobným údajom, na opravu Vašich osobných údajov, na vymazanie Vašich
osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať proti spracúvaniu Vašich
osobných údajov, na prenosnosť Vašich osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.
+421/2/32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je
potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( resp. podať
návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z., odvolať súhlas so spracúvaním Vašich
osobných údajov, ak je výlučným právnym základom pre spracúvanie konkrétnych osobných údajov iba
Váš súhlas, odvolanie súhlasu v rozsahu osobných údajov, ktoré spracúvame (aj) na základe niektorého
z vyššie uvedených právnych základov ( napr. osobitného zákona) nebude mať na ich spracúvanie vplyv.
Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním jej osobných údajov dochádza k porušovaniu jej
práv ako dotknutej osoby, má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných
údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

