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Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v Obci a informácie 
poskytnuté prevádzkovateľom 

 

KAMEROVÉ SYSTÉMY 

-  zaistenie verejného majetku   
 

 

V informačná povinnosť  zmysle čl. 13 a 14 nariadenia GDPR („General Data Protection 
Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 
25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a 

GDPR”) 
                                                                                                                                    

1. Prevádzkovateľom  podľa týchto podmienok sa rozumie: 
 

Obec Smolenice, Ul. SNP č. 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00312983, e-mail: 

info@smolenice.com. 

 

2. Zodpovednou osobou podľa týchto podmienok sa rozumie: 

 

KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava, JUDr. Katarína Kročková,  e-

mail: dpo@krockapartners.sk 

 

3. Spracúvanie osobných údajov  
 

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb alebo od iných osôb a orgánov v 
súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu 
nevyhnutnom podľa týchto predpisov na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje 
nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak 
neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje alebo ak dotknutá 
osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. 
 

4. Kto sú príjemcovia ?  
 

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: orgány činné v trestnom 
konaní a súd. 

  

5. Prenos do tretích krajín 

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie 
vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 
 

6. Kamery sú umiestnené na stenách budovy prevádzkovateľa a snímajú nasledujúce 
priestory: 

 

1. vstup kultúry dom, schody 

2. elektro-rozvodňa kultúrny dom  
3. parkovisko domu kultúry, 
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4. autobusová zástavka 1, križovatka, 
5. autobusová zástavka 2, 
6. obecný úrad – dvor, 

7. obecný úrad, parkovisko, 
8. obecný úrad, parkovisko, vchod. 

9. obecný úrad, hasiči 
10. sála kultúrneho domu vľavo, 
11. sála kultúrneho domu vpravo.  

 

 

Každý vstup do monitorovaného priestoru je pritom označený piktogramom a označením, 
že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom. 

 
Účel spracúvania osobných údajov  Zabezpečenie verejného poriadku v obci.  

 
Právny základ  Verejný záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 

ods. 1 písm. e) Nariadenia. 

 
Príjemcami  Príjemcami osobných údajov Subjekty, ktorým 

prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na 
základe zákona, technická podpora. 

 
Doba uchovávania    7 dní, potom sa automaticky zmažú 

 
Budú Vaše osobné údaje   Prenos osobných údajov do tretej 

krajiny/medzinárodnej 

poskytnuté mimo EÚ?   organizácie sa neuskutočňuje. 

 
Kategória osobných údajov   Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej 

povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú 
osobu identifikovať, evidenčné číslo 
motorového vozidla. 

 
Osobitné kategórie    Nie sú premetom spracúvania osobných. 

údajov 

 
Automatizované profilovanie   Osobné údaje nebudú použité na 

automatizované individuálne rozhodovanie 
vrátane profilovanie. 

Práva dotknutej osoby:  
 

 Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) 

právo namietať, (iv)právo na obmedzenie, (v) právo na prístup k informáciám.  
 

 ➢ Právo na opravu.  
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 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 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 
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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. 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; e-mail: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotknutá osoba má tiež    PRÁVO NAMIETAŤ 

 

proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V 
prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ 
nepreukáže a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, 
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov. 


