Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov pri monitorovaní priestoru
kamerovým systémom na účel zabezpečenia verejného poriadku v mestskej časti
Bratislava-Dúbravka a na účel ochrany majetku Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka
Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00603406 (ďalej len
„mestská časť Bratislava-Dúbravka“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje
dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „GDPR) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“).
V tabuľke nižšie sú uvedené účely spracovania záznamov Vašej osoby z nášho kamerového
systému ako Vašich osobných údajov (ďalej len „OÚ“), z ktorých je zrejmá kategória osôb,
ktoré sú zaznamenané na zázname z kamerového zariadenia, právny základ na spracovanie
kamerových záznamov, ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.
Dotknuté
osoby

Účel spracúvania Právny základ
osobných údajov spracúvania
osobných údajov

Doba
spracúvania

Príjemcovia

Fyzická osoba
zaznamenaná na
základe
z kamerového
zariadenia

Zabezpečenie
verejného poriadku
v mestskej časti
Bratislava-Dúbravka
na Žatevnej 1

§ 4 ods. 3 písm. n)
zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení

7 dní

Zamestnanec
útvaru informatiky,
ktorý je viazaný
zmluvnou
povinnosťou
mlčanlivosti

Fyzická osoba
zaznamenaná na
základe
z kamerového
zariadenia

Ochrana majetku
Miestneho úradu
mestskej časti
Bratislava-Dúbravka
na Žatevnej 2

Čl. 6 ods. 1 písm. f)
GDPR – OPRÁVNENÝ
ZÁUJEM chrániť
majetok Miestneho úradu
mestskej časti BratislavaDúbravka na Žatevnej 2

Online prenos

Zamestnanec
útvaru informatiky,
ktorý je viazaný
zmluvnou
povinnosťou
mlčanlivosti

Fyzická osoba
zaznamenaná na
základe
z kamerového
zariadenia

Ochrana majetku
Miestneho úradu
mestskej časti
Bratislava-Dúbravka
na Žatevnej 4

Čl. 6 ods. 1 písm. f)
GDPR – OPRÁVNENÝ
ZÁUJEM chrániť
majetok Miestneho úradu
mestskej časti BratislavaDúbravka na Žatevnej 2

Online prenos

Zamestnanec
útvaru informatiky,
ktorý je viazaný
zmluvnou
povinnosťou
mlčanlivosti

Fyzická osoba
zaznamenaná na
zázname
z kamerového
zariadenia, ktorý

Poskytovanie
záznamov ako OÚ
orgánom verejnej
moci na základe ich

Čl. 6 ods. 1 písm. c)
GDPR – spracúvanie
nevyhnutné na splnenie
zákonných povinností
vyplývajúcich napr. zo

Záznam a písomná
žiadosť o jeho
poskytnutie sa
uchováva 10 rokov
nasledujúcich po

Orgány a subjekty,
ktorým
prevádzkovateľ
poskytuje OÚ na
základe zákona,

požadujú orgány
verejnej moci

požiadavky
opierajúcej sa o zákon

zákona o Policajnom
zbore

roku, kedy bol
záznam poskytnutý.

zamestnanec útvaru
informatiky a
zamestnanec
archívu, ktorí sú
viazaní zmluvnou
povinnosťou
mlčanlivosti

Fyzická osoba
uplatňujúca práva
dotknutej osoby
v zmysle GDPR

Uplatňovanie práv
dotknutých osôb

Čl. 6 ods. 1 písm. c)
GDPR – spracúvanie
nevyhnutné na splnenie
zákonných povinností
prevádzkovateľa,
vyplývajúcich z GDPR
a ZOOÚ a súvisiacich
právnych predpisov

5 rokov po mesiaci,
v ktorom bola
žiadosť vybavená

Orgány a subjekty,
ktorým
prevádzkovateľ
poskytuje OÚ na
základe zákona,
zamestnanec útvaru
informatiky a
zamestnanec
archívu, ktorí sú
viazaní zmluvnou
povinnosťou
mlčanlivosti

Mestská časť Bratislava-Dúbravka nesprístupňuje osobné údaje žiadnym iným tretím osobám
ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracúvania osobných údajov.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín.
Všetky osoby vstupujúce do priestorov monitorovaných kamerovým systémom mestskej časti
Bratislava-Dúbravka sú automaticky zaznamenané.
Samotné osobné údaje v kamerovom informačnom systéme nie sú zverejňované.
Prístup k zariadeniu zaznamenávajúcom video záznam je fyzicky zabezpečený uzamykateľnou
miestnosťou.
Práva dotknutých osôb:
1.
2.
3.

4.

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od
prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez
zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
Právo namietať: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich
sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je
vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane
údajov.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť
u zodpovednej osoby gdpr@dubravka.sk alebo formou doporučeného listu doručeného
mestskej časti Bratislava-Dúbravka na adresu sídla uvedenú v úvode alebo žiadosť

doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „OSOBNÉ ÚDAJE – KAMERY“.
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov
alebo otázok iných ako vyššie spomenuté žiadosti o uplatnenie práva, sa môžete obrátiť na
adresu gdpr@dubravka.sk alebo telefonicky na tel. čísle 02/69202543. Zároveň máte možnosť
obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov SR, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.
Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza na webovom sídle mestskej časti BratislavaDúbravka a v listinnej podobe na organizačnom oddelení.

