N á z o v organizácie, IČO:
Obec Košické Oľšany
IČO: 00324 361
Adresa :
Košické Oľšany č. 118 PSČ 044 42
–––––––––––––––––––––––––––––––––--------––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Smernica
k používaniu kamerového systému
aktualizácia 1/ 2022
spracovaná v zmysle požiadaviek Smernice EÚ 2016/679 (General Data Protection Regulation)
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon“)
Smernica je určená zamestnancom organizácie (prevádzkovateľa), ktorí sa pri svojej činnosti
oboznamujú so záznamom kamerového systému.(ďalej len „obsluha kamerového systému“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. 1
Predmet smernice

Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky používania kamerového systému, vymedzuje
základné pojmy súvisiace s používaním kamerového systému, popisuje umiestnenie jednotlivých
snímacích zariadení v podmienkach prevádzkovateľa, stanovuje podmienky poskytovania osobných
údajov z kamerových záznamov, stanovuje podmienky a lehotu na likvidáciu osobných údajov.
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

-

-

kamerový systém: je technické zariadenie s inštalovanými kamerami vo vytipovaných
priestoroch prevádzkovateľa
monitorovaný priestor: sú interné alebo externé priestory prevádzkovateľa alebo verejne
prístupné priestranstvá, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky kamerového systému.
osobný údaj: (skrátená definícia) sa v prípade používania kamerového systému považuje
biometrický údaj (zobrazenie tváre) v zmysle §5 písm.c/ Zákona. Za doplňujúci údaj sa v tomto
prípade považuje aj záznam dopravného prostriedku, ktorý sa nachádza v monitorovanom
priestore.
obsluha kamerového systému: je zamestnanec prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
ktorý bol pred použitím kamerového systému poučený o právach a povinnostiach ustanovených
zákonom o ochrane osobných údajov, bol oboznámený s technickým zariadením a používaním
kamerového systému v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, zároveň ako oprávnená
osoba svojim podpisom potvrdil vykonanie poučenia a oboznámenia sa s vyššie uvedenými
skutočnosťami, viď Príloha č. 1 - Poučenie.
Čl. 3
Označenie inštalácie snímacích zariadení (kamier)

Prevádzkovateľ oboznámi osoby vstupujúce do prostredia s inštalovaným kamerovým
systémom informačnou tabuľou : „tabuľka – s vyobrazením kamery , ďalšie informácie
o prevádzkovateľovi , kde môže získať dotknutá osoba informácie – web.sídlo obce Košické
Oľšany “ – pod všetkými kamerami .
Čl. 4
Identifikácia jednotlivých snímacích zariadení (kamier)

Rozmiestnenie kamerového systému v prostredí prevádzkovateľa je popísané v Prílohe č. 2
je súčasťou je „Situačný plán rozmiestnenia kamier“, (Záznam o spracovateľských činnostiach)
Záznamové zariadenie (DVR, počítač)) kamerového systému, sa nachádza , kancelárii starostu obce.

Záznamy z kamier je možné sledovať on-line na monitore v priestore z pracovných staníc
oprávnených osôb, na počítači správcu informačných technológií – iba starosta obce.
Čl. 5
Získavanie osobných údajov z kamerového záznamu

1.) Priestory prevádzkovateľa sú monitorované za účelom predchádzania alebo dokumentovania
prípadnej škody na zdraví alebo majetku. Zákonnosť spracúvania je daná oprávneným záujmom
prevádzkovateľa, podľa §13 ods. 1 písm.f/ zákona Záznam kamery môže byť použitý výhradne
v konaní v spolupráci s Políciou ( § 3 Trestného zákona v platnom znení ), alebo
v dokumentovaní pracovného (nepracovného) úrazu).
2.) Záznam nebude použitý na monitorovanie činností zamestnancov s ohľadom na § 13 Zákonníka
práce.
Čl. 6
Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu

1.) Záznamy získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám, nevzťahujú sa na ne
ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
2.) Záznamy získané kamerovým systémom môžu byť použité v trestnoprávnom, občianskoprávnom
konaní alebo pracovnoprávnom konaní.
3.) Vo veciach podozrení alebo konaní o trestných činoch sa kamerový záznam poskytuje
príslušníkovi Policajného zboru vykonávajúcemu vyšetrovanie udalosti, ktorej sa kamerovým
systémom získaný záznam týka. Poskytnutie kamerového záznamu môže vykonať len oprávnená
osoba prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti príslušníka Policajného zboru, súdu alebo
prokuratúry. (Tresný zákon , § 3 )
Čl. 7
Likvidácia osobných údajov
1.) Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného alebo iného konania, záznam sa

automaticky zlikviduje prepísaním, programovou činnosťou systému. Likvidácia je systémovo
nastavená do 72 hod.
Čl. 8
Povinnosť mlčanlivosti

1.) Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a
informáciách, ktoré získali pomocou kamerového systému. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po
skončení pracovného pomeru. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to potrebné na plnenie úloh

orgánov činných v trestnom, priestupkovom, pracovnoprávnom alebo občianskoprávnom konaní.
Oprávnené osoby pre nakladanie s kamerovým systémom a ním získanými informáciami svojim
podpisom potvrdia vykonanie poučenia (príloha)
2.) Povinnosť mlčanlivosti neplatí vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov pri plnení jeho
úloh.

3.) Zamestnanec nesmie informácie získané kamerovým systémom využiť na iný účel ako je
stanovený v tejto smernici, nesmie ich poskytnúť, zverejniť a ani sprístupniť neoprávnenej osobe.
Čl. 9
Záverečné ustanovenie

Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom oboznámenia
zamestnancov, ktorí so systémom môžu manipulovať.
V Košických Oľšanoch , dňa: 22. 3. 2022
Slavomír Horváth – starosta obce
..................................................................
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu

Príloha č. 1 k smernici kamerového systému
N á z o v organizácie, IČO:
Obec Košické Oľšany
IČO: 00324 361
Adresa :
Košické Oľšany č. 118 PSČ 044 42
–––––––––––––––––––––––––––––––––--------––––––––––––––––––––––––––––––––––––

POUČENIE
Slavomír Horváth - starosta obcre
..................................................................................................................................................
(meno a priezvisko, pracovné zaradenie zamestnanca)

ako oprávnená osoba na používanie kamerového systému, svojim podpisom potvrdzujem
oboznámenie sa s technickým zariadením kamerového systému.
Prehlasujem, že som bol riadne, v celom rozsahu oboznámený so smernicou o používaní
kamerového systému, manipulácie s jeho technickým vybavením a o ochrane osobných údajov
a informácií takto získaných.
Prehlasujem že budem zachovávať mlčanlivosť o informáciách získaných kamerovým
systémom voči neoprávneným osobám.
Poučeniu som v celom rozsahu porozumel.

V Košických Oľšanoch ,dňa 25. 5. 2018
Terézia Kinlovičová – zodpovedná osoba
v zmysle zák č. 18/2018 Z.z.
...........................................
poučenie vykonal:

Slavomír Horváth
starosta obce
..........................................
zamestnanec

Príloha č. 2
– umiestnenie kamier pri „Zázname o spracovateľských činností“ - kamerový systém 2x

Príloha k vyhodnoteniu opatrení pre Úrad na OOU Bratislava
Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
v informačnom systéme „Kamerový systém – zák. č. 274/2014 Z.z.“ v zmysle § 37
ods. (1) zák. č. 18/2018 Z.z. a o OOÚ a čl. 30 ods (1) Nariadenia rady EU
aktualizácia 1/2022
N á z o v organizácie, IČO:
Obec Košické Oľšany
IČO: 00324 361
Adresa :
Košické Oľšany č. 118 PSČ 044 42
–––––––––––––––––––––––––––––––––--------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Štatutárny zástupca :
Tel. kontakt, e-mail :

Slavomír HORVATH- starosta obce
0905/348594, starosta
obec@ kosickeolsany.sk

Poverená osoba :
Tel. kontakt, e-mail :

Slavomír HORVATH – starosta obce
obec@ kosickeolsany.sk

Účel spracúvania osobných údajov
nároku

§16 ods.2 písm.f/

zák. č. 18/2018 uplatnenie právneho

Právny základ:

prevádzkovateľa pri dokumentovaní škody
monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu
ochrany majetku a zdravia.
čl. 6 ods. 1 pís, e) Nariadenia č. 3/2019 EÚ

Opis kategórií dotknutých osôb:

osoby v zábere kamery

Opis kategórií osobných údajov:

osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore

Kategórie príjemcov:

podľa potreby dokumentovania vzniknutej škody
na zdraví alebo majetku (Polícia, poisťovne... )
§ 3 Zak. č. 301/2005 Z.z. Trestného poriadku v platnom
znení

Príjemca v medzinárodnej organizácii:

prenos sa nevykonáva

Príjemca v tretej krajine:

prenos sa nevykonáva

Označenie tretej krajiny:

prenos sa nevykonáva

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: 72 hod.
Všeobecný opis technických
a organizačných opatrení:
Inventárna karta majetku:
Umiestnenie kamier:

V Košických Oľšanoch dňa 22. 3. 2022

opatrenia sú popísané v bezpečnostnej dokumentácii
a v analýze bezpečnostných rizík (podľa čl. 32 ods. 1smernice EU 2016/679)
č.13/19 – z 4. 10. 2019
1. OcÚ smer k ulici, 2. Ihrisko – detské, 3. Hlavná cesta –
Križovatka Košice-Bidovce-Rozhanovce, 4. Cintorín pri
Kostole, 5. Kostol – križovatka pred., 6. Dvor OcÚ
......................................................
Slavomír H o r v a t h – starosta obce

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
v informačnom systéme „Kamerový systém – zák. č. 274/2014 Z.z.“ v zmysle § 37
ods. (1) zák. č. 18/2018 Z.z. a o OOÚ a čl. 30 ods (1) Nariadenia rady EU
aktualizácia 1/2022
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Tel. kontakt, e-mail :

Slavomír HORVATH- starosta obce
0905/348594, starosta
obec@ kosickeolsany.sk

Poverená osoba :
Tel. kontakt, e-mail :

Slavomír HORVATH – starosta obce
obec@ kosickeolsany.sk

Účel spracúvania osobných údajov
nároku

§16 ods.2 písm.f/

zák. č. 18/2018 uplatnenie právneho

Právny základ:

prevádzkovateľa pri dokumentovaní škody
monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu
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V Košických Oľšanoch dňa 22. 3. 2022

opatrenia sú popísané v bezpečnostnej dokumentácii
a v analýze bezpečnostných rizík (podľa čl. 32 ods. 1smernice EU 2016/679)
č.9/18 – príloha z 1. 11. 2018
1. vstupná chodba OcÚ, 2. brána vstup do dvora zo
zadu, 3. chodník okolo budovy OcÚ, 4. dvor 1, 5.
parkovisko pred OcÚ, 6. Obecný futbalový klub – zadná
časť dvora, 7. dvor 2 pohľad zadná brána Ortáše
......................................................
Slavomír H o r v a t h – starosta obce

Právny základ: Zákon č. 301/2005 Z.z. – Trestný poriadok v platnom znení - §3
§
3

Súčinnosť štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb
(1) Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné
poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri plnení ich úloh, ktoré
súvisia s trestným konaním. Iným právnickým osobám a fyzickým osobám preukázané vecné
náklady s týmto spojené hradí štát, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Na konanie a
rozhodovanie sa primerane použijú ustanovenia § 553 ods. 5 a 6; taký návrh môže podať ten,
komu vecné náklady vznikli.

Príloha:

z „Bezpečnostnej smernice“

- časť kamerový systém

V.9. IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné
Verejnosti
Účel spracúvania osobných údajov:
Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku
a zdravia prevádzkovateľa.
Priestor prístupný verejnosti – je priestor, do ktorého možno voľne vstupovať
a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom
čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na
vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak
označuje osobitný zákon.
V tomto IS kamerové systémy predstavujú dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť
v problematike ochrany osôb, majetku a verejných priestorov. Sú určené na
nepretržité monitorovanie priestorov, detekciou pohybu, prevenciu kriminality
a zvyšovanie úrovne bezpeč. na nepretržité monitorovanie priestorov, detekciou
pohybu, prevenciu kriminality a zvyšovanie úrovne bezpečnosti objektov.
Kamerové systémy majú rozsiahlé možnosti využitia – od priameho sledovania bodov
záujmu (verejné priestory, komunikácia, parkovisko, ostatné priestory s možným
výskytom nežiaducich javov) cez ukladanie a archiváciu videozáznamov.
Systém využitia kamerového systému slúži pre ochranu majetku a zdravia
prevádzkovateľa a dotknutých osôb.
Z hľadiska ochrany osobných údajov dbá na dodržiavanie nariadení v rámci ktorých
záznam kamerového systému (nie starší ako 72 hod.) v zariadení archivovaný, sníma
priamo pohľad z kamier, kedy okrem prípadov potrebných pre riešenie závažných
priestupkov nie je záznam duplikovaný.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov
prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné
verejnosti, samotná verejnosť
Forma spracúvania osobných údajov: automatizovaná
Aplikačné a programové vybavenie v rámci automatizovaného spracúvania osobných
údajov:
Záznamové zariadenie sa nachádza v priestoroch prevádzkovateľa
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom : NIE

