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Informácie o spracúvaní osobných údajov – monitorovanie priestorov 
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ). 

 

Prevádzkovateľ:   MESTO KOMÁRNO, IČO: 00 306 525 
 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:   Nám. gen. Klapku 1, Komárno 945 01  
telefonický kontakt:  +421 35 2851-221, e-mail: prednosta@komarno.sk  
 
Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:   Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický 
kontakt: + 421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com   . 
 
Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať:  Záznam z kamery, fotografia dotknutej osoby, ktorú je možné 
z kamerového záznamu vytvoriť. 
 
Účel spracúvania osobných údajov: Ochrana majetku prevádzkovateľa, zabezpečenie bezpečnosti 
zamestnancov, bezpečnosti občanov, prevencia pred páchaním možnej trestnej činnosti, predchádzanie 
nedôstojnému správaniu v priestoroch prevádzkovateľa MESTO KOMÁRNO. 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia GDPR. 
 
Oprávnený záujem prevádzkovateľa:  ochrana majetku prevádzkovateľa a/alebo zaistenie bezpečnosti 
zamestnancov a občanov, odhaľovanie kriminality. 
 
Kategória príjemcov: Policajný zbor SR, orgány činné v trestnom konaní ( prokuratúra a súdy ). 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa. 
 
Doba uchovávania:  48 hodín, ak nie je záznam využitý pre účely trestného konania alebo konania 
o priestupkoch. 
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 
 
Práva dotknutej osoby: 
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie 
spracúvania jej osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu,  ktorým je Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky. 
 
Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. 
 
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: 
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, 
dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
 

 
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle 
prevádzkovateľa http://www.komarno.sk  v časti GDPR. 
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