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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   . 
 

Vymedzenie základných pojmov 
 

- kamerový systém : je technické zariadenie - technické opatrenie podľa § 39 zákona NRSR č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon OOU) inštalovaný a sprevádzkovaný v určených lokalitách 

prevádzkovateľa; 

- monitorovaný priestor; je časť verejne prístupných priestranstiev a priestorov prevádzkovateľa, 

ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia - automaticky, alebo mechanicky 

ovládaných kamier, ktoré sú-súčasťou kamerového systému; 

Právny základ spracúvania Osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel 

oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa § 13 odst. 1f Nariadenia EP a Rady (EÚ)  

Osobné  údaje, ktoré sa budú spracúvať: osobným údajom v prípade monitorovania verejných 

priestranstiev kamerovým systémom je pomocou kamery kamerového systému snímaný a zároveň v 

digitalizovanej podobe automaticky uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam fyzickej osoby, ktorá 

vstúpila do monitorovaného priestoru. Za osobný údaj sa v tomto  prípade          považuje aj videozáznam dopravného 

prostriedku, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore, záznam 

ktorého je možné využiť ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby alebo iný údaj, z ktorého je 

možné určiť identitu fyzickej osoby. 

- prevádzkovateľ: prevádzkovateľom kamerového systému Mestská Polícia Mesta Komárno. 

- oprávnená osoba : oprávnenou osobou sú fyzické osoby prevádzkovateľa, ktorí spracúvajú osobné 

údaje dotknutých osôb : 

a) Príslušníci MSP 

 
b) Oprávnenou osobou je aj odborne spôsobilá osoba - právnik v prípadoch, kedy je potrebné osobné 

údaje získané kamerovým systémom použiť ako dôkazy v právnom konaní alebo v prípadoch, kedy je 

dôvodný              predpoklad, že záznamy kamerového systému budú použité ako dôkaz, alebo budú 

slúžiť na objasnenie skutkového stavu právnej veci, v ktorej právnik zastupuje prevádzkovateľa pred 

justičnými orgánmi. 

c) Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch je oprávnenou osobou aj 
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Príslušník Policajného zboru PZ v čase výkonu služby, vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, 

preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj 

týka. 

d) Oprávnenou osobou môže byť len osoba, ktorá je pred použitím kamerového systému oboznámená s 

bezpečnostnou dokumentáciou kamerového systému a poučená o používaní kamerového systému a 

zároveň sa zaviaže používať kamerový systém v zmysle bezpečnostnej dokumentácie. 

 

Účel spracúvania Osobných údajov: Osobné údaje slúžia pre potreby ochrany majetku prevádzkovateľa 

Mesto Komárno -   Mestská polícia v monitorovanom priestore a ochrany zdravia fyzických osôb 

nachádzajúcich sa v tomto     priestore, pre potreby prevencie a odhaľovania kriminality; 

 

Okruh dotknutých osôb: zákazníci, návštevníci prevádzkovateľa, náhodní okoloidúci, osoby vykonávajúce 

činnosť vyplývajúcu z výkonu povolania - doručovatelia písomných a balíkových zásielok, údržba priestorov, 

komunálne činnosti, opravy atď. 

Spracovateľské operácie: 

- získavanie osobných údajov : osobné údaje -sa získavajú zaznamenávaním prostredníctvom 

komponentov kamerového systému a zaznamenávajú sa na vopred určený čas na záznamové zariadenie a 

záznamové médiá; 

- prehliadanie osobných údajov: prehliadanie vykonáva len oprávnená osoba; 
 

- publikovanie osobných údajov, prenos do tretích krajín, profilovanie: nevykonáva sa; 
 

- likvidácia osobných údajov: likvidáciou osobných údajov sa rozumie automatické odstraňovanie 

digitalizovaných dát ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou ktorých 

sú aj osobné údaje bez zásahu oprávnenej osoby. Likvidácia osobných údajov získaných činnosťou 

kamerového systému je zabezpečená automaticky, programovanou činnosťou systému,  

 
Doba uchovávania:  lehota likvidácie získaných údajov je 15 kalendárnych dní od ich zaznamenania; 

- archivácia osobných údajov : archiváciou osobných údajov sa rozumie kopírovanie digitalizovaných 

dát, súčasťou ktorých sú osobné údaje z interného záznamového média na externé záznamové médium. 

-  Osobné údaje získané z kamerového systému, u ktorých je dôvodný predpoklad, že budú použité 

ako dôkazy v priestupkovom, správnom, prípadne trestnom konaní sa v digitalizovanej podobe archivujú na 

externom médiu - nosiči. Externý nosič musí byť označený príslušnou registratúrnou resp. spisovou značkou 

udalosti alebo konania, v rámci ktorého bol dôkaz produkovaný, menom a priezviskom oprávnenej osoby, 

ktorá archiváciu vykonala. 

 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:  Nevykonáva sa. 

 
Kategória príjemcov:  MV SR, Súdy a Prokuratúra, právny zástupca prevádzkovateľa, Úrad na ochranu 
Osobných údajov. 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa. 
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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. 

http://www.komarno.sk/

