MONITOROVANIE PRIESTOROV PROSTREDNÍCTVOM
KAMEROVÉHO SYSTÉMU

ČLÁNOK I.
Prevádzkovateľ
Názov prevádzkovateľa: Seniorcentrum Staré Mesto
So sídlom:
Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava
IČO:
42 133 661
tel:
email:

+421254640249
riaditeľ@senior-centrum.sk

ČLÁNOK II.
Zodpovedná osoba
Zodpovedná osoba prevádzkovateľa za ochranu osobných údajov, na ktorú je možné sa
obracať ohľadne informácií o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom:
tel:
email:
osobne:

+421259204005
personalne@senior-centrum.sk
v čase úradných hodín na adrese prevádzkovateľa, kancelária č. 91

ČLÁNOK III.
Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom je oprávnený
záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. písm. c), e) a písm. f) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov a ustanovenie § 13 ods. 1 písm. d), e) a písm. f) zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČLÁNOK IV.
Účel spracúvanie osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v kamerovom systéme za účelom:
a) ochrany svojho majetku
b) ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov
c) ochrany verejného poriadku

ČLÁNOK V.
Záznamy z kamerového systému
1)

Záznam z kamerového systému sa zaznamenáva na pamäťové úložisko na dobu
nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracovania osobných údajov. Doba archivácie
záznamu je minimálne 7 a maximálne 14 dní. Záznam môže byť archivovaný aj na
dlhšiu dobu, pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch
trestnoprávnej zodpovednosti.

2)

Po splnení účelu spracovania osobných údajov záznamy z kamerového systému osobné údaje - sa likvidujú automatickým odstraňovaním digitalizovaných dát
ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu (HDD)
programovanou činnosťou systému, alebo manuálne.

3)

Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa záznamy z
kamier poskytujú orgánom činným v trestnom konaní.

Bezpečnostné opatrenia
Záznamy z kamerového systému je potrebné chrániť pred neoprávneným prístupom, stratou
alebo zneužitím dostupnými elektronickými a mechanickými prostriedkami.
Prístup k záznamom z kamerového systému majú len oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Neoprávneným osobám je zakázaný akýkoľvek prístup k záznamom z kamerového systému
prostredníctvom zabezpečenia priestorov a elektronického zabezpečenia.

ČLÁNOK VI.
Práva dotknutej osoby
Každá dotknutá osoba, ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom systéme, má právo
v oprávnených prípadoch (keď má podozrenie, že došlo k zneužívaniu jej osobných údajov) podľa stanovených postupov - požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným
údajom, ako aj právo na obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu.

