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                                                                                                                                   Príloha č.  3 
 

Informačná povinnosť Obecného úradu v Smoleniciach - kamerové systémy 
ul. SNP č. 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00312983, telefón: 

e-mail: info@smolenice.com 
Zodpovedná osoba: KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava, JUDr. 

Katarína Kročková, e-mail: dpo@krockapartners.sk 
 

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinnosti úradu ako orgánu územnej 
samosprávy v zmysle zákona č. 369/1991 Zb. o Obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a 
doplnkov. Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste ako obyvateľ obce dotknutou osobou, 
t. j. osobou, o ktorej sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Osobné údaje sme 
získali na základe Vášho súhlasu a pri plnení povinností vyplývajúcich z osobitných zákonov. 
 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

a) Monitorovanie priestorov obce prostredníctvom kamerových systémov   
 

Účel: 
Zabezpečenie ochrany prevádzkovateľa, ochrany majetku a zdravia, odhaľovanie kriminality 
 
Právny základ: 
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) 
 
Opis kategórií dotknutých osôb: 
Fyzické osoby vstupujúce do monitorovaného priestoru 
 
Opis kategórií osobných údajov: 
Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú osobu 
identifikovať, typ a ŠPZ vozidla.  
 
Osobitné kategórie nie sú premetom spracúvania osobných údajov. Predmetom spracúvania 
osobných údajov sú osobné údaje súvisiace s páchaním priestupku alebo trestného činu môžu 
byť zachytené ako dôkaz na kamerovom zázname. 
 
Kategórie príjemcov: súd, orgán činný v trestnom konaní, priestupkový orgán 

 
Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? 
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 
 
Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie? 
 
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie 
profilovania. 
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Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané ? 
 
Videozáznam uchovávame po dobu 14 dní, následne sa automaticky vymaže. 
 
Aké máte práva? 
 
Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) 
právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na 
prístup k informáciám. 

➢ Právo na opravu. 
  

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, 
ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ. 

➢ Právo na výmaz. 
  

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, 
ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je 
splnený niektorý z týchto dôvodov: 

• OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval, 
• dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel 

alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis, 
• dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ ak sa to týka priameho marketingu 

vrátane profilovania,   
• OÚ sa spracúvajú nezákonne, 
• je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  
alebo 

• sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá 
osoba má menej ako 16 rokov. 

 
Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané 
bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a 
náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí 
spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej 
OÚ a ich kópie alebo odpisy. 
 

➢ Právo na prenosnosť údajov. 
 

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v 
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto 
OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak: 

- sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe 
súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný 
predpis, 

- spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 
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➢ Právo namietať 
 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho 
marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym 
marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva 
najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  
jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže 
uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. 

➢ Odvolanie súhlasu 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho 
odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti 
informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 

➢ Právo na prístup k informáciám. 
 

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, 
ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať 
prístup k týmto OÚ a informácie o: 

• účele spracúvania OÚ, 
• kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ 

nespracováva osobitnú kategóriu OÚ, 
• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ 

poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak 
je to možné, 

• dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, 
• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich 

vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie 
OÚ, 

• práve podať návrh na začatie konania, 
• zdroji OÚ, ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby, 
• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v 

týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o 
použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto 
spracúvania OÚ pre dotknutú osobu. 

 
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od 
doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade 
vás budeme informovať. 
 
Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá soba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať 
primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný 
poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom akým požiadala alebo podľa jej požiadavky. 
 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu 
dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. 
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prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií 
o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany OÚ. 
 

• Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou. 

Dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu OÚ slovenskej 
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: 
statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu 
elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poplatok), resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 
Zákona. 

mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk,
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