
Informačná povinnosť ku kamerovým záznamom 

 

Podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o GDPR (ďalej len 

„nariadenia“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Prevádzkovateľ :  

Prevádzkovateľ : Obec Častkov  
adresa : Obecný úrad Častkov, so sídlom : č.d. 35, 906 04 Častkov, IČO : 00309494, 
Telefón: 034/651 13 13, e-mail: obeccastkov@centrum.sk, 
starostka obce : Mgr. Eva Černeková  
 

Zodpovedná osoba :  
Mgr. Peter Irša, tel. 0905 938619, e-mail :   peter.irsa@holic.sk 

 

Obec Častkov  rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi 

obec, alebo použije našu internetovú stránku. Obec zhromažďuje, spracováva a používa 

osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky, robí všetko, čo je 

potrebné, aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi. Vaše osobné údaje poskytneme 

tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným 

rozhodnutím verejnej moci. 

Účel : ochrana života, zdravia a majetku osôb a prevádzkovateľa, odhaľovanie kriminality, 

plnenie úloh podľa Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Právny základ :  

spracovanie údajov je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 

písm. f) Zák. č. 18/2018 Z.z. Oprávneným záujmom je ochrana života, zdravia a majetku osôb 

a prevádzkovateľa, odhaľovanie kriminality. V súlade so zásadou proporcionality  

prevádzkovateľ vyhodnotil, že života a zdravia obyvateľov a návštevníkov obce Častkov, ako 

i ochrana majetku prevádzkovateľa, majetku občanov s cieľom zamedziť krádežiam vecí 

využívaných prevádzkovateľom, alebo vecí v majetku osôb, ktoré sa pohybujú na území  obce 

je účelné podľa Zák. č. 369/1990 Zb. vykonávať  monitorovanie územia obce a priestorov, 

kde sa nachádza obecný majetok, prípade kde dochádza z verejnému združovaniu občanov. 

Tento záujem prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. Prevádzkovateľ 

konkrétne spracováva audio/video záznam fyzickej podoby a prejavov dotknutej osoby 

(občanov, ktorý sa pohybujú vo verejných  priestoroch obce Častkov.). Kamerový systém sa 

nachádza v interiéri budovy, ako jej exteriéri. Prevádzkovateľ dodržiava technické 

a organizačné opatrenia na zamedzenie prístupu neoprávnených osôb k výstupu kamerového 

záznamu. Doba uloženia záznamu je max. 6 dní od jeho vyhotovenia.  Doba uloženia je 

nevyhnutá v prípade zistenia protispoločenskej činnosti, ktorá je hlásená na políciu a záznam 

je poskytovaný ako dôkaz o protispoločenskej činnosti. Prístup ku kamerovému záznamu má 

len osoba poverená prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ prijal za účelom prevádzky 

kamerového systému technické a organizačné opatrenia k jeho používaniu.  

 

Príjemca informácií z kamerového systému :  

mailto:obeccastkov@centrum.sk
mailto:peter.irsa@holic.sk


Orgány činné v trestnom konaní a súdy, zamestnanci vykonávajúci spracovateľské činnosti 

  

Doba uloženia : max. 6 dní v závislosti na technickom nastavení automatického ukladania 

 

Aké máte práva? 

Právo na prístup - máte právo na k Vašim osobným údajom ako údajom dotknutej osoby  

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a 

aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými 

disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme 

tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.  

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných 

údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné 

na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu 

všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné 

povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.  

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby 

sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné 

údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje 

nepotrebujeme využívať.  

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos 

osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na 

prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu 

alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich 

legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený 

dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše 

osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný 

orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 

07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, 

https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, 

aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok). 

 

 

 

 

  



 


