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I.
Predmet úpravy
1. Predmetom tejto smernice je vymedzenie základných pojmov, stanovenie účelu monitorovania,
spôsob monitorovania priestorov a spôsob používania a likvidácie obrazových záznamov.

II.
Výklad základných pojmov
1. Kamerový systém – technické zariadenie, systém slúžiaci na vyhotovenie, spracovanie
a zaznamenanie obrazových záznamov. Monitorovaný priestor – priestory monitorované
prevádzkovateľom sú vonkajšie patriace Obci Lúka, 916 33 Lúka 205, IČO: 00 311 758.
2. . Ide o priestory prístupné verejnosti.
3. Osobný údaj – osobným údajom sa na účely tejto Smernice rozumie kamerovým systémom
vyhotovený obrazový záznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do Monitorovaného priestoru.
4. Prevádzkovateľ kamerového systému – patriace Obci Lúka, 916 33 Lúka 205, IČO: 00 311 758
(ďalej len „prevádzkovateľ“).
5. Administrátor kamerového systému – osoba určená štatutárom na správu kamerového systému.
6. Nariadenie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
7. Oprávnená osoba – fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s Osobnými údajmi v rámci svojho
pracovnoprávneho vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania.

III.
Monitorovanie priestorov
1. Právnym základom monitorovania a spracúvania obrazových záznamov je plnenie úloh
realizovaných vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi [čl.
6 ods. 1 písm. e) Nariadenia, § 13 ods. 1 písm. e) Zákona].
2. Účelom spracovania je ochrana verejného poriadku, odhaľovanie kriminality,ochrana majetku
a zdravia dotknutých osôb.
3. Monitorovaný priestor je Prevádzkovateľ povinný označiť nasledovným spôsobom: viď. Príloha
č.1 smernice.
4. Obrazový záznam vyhotovený Kamerovým systémom sa uchováva maximálne po dobu 72 hodín
odo dňa nasledujúceho po dni vyhotovenia záznamu.

IV.
Prístup ku Kamerovému systému
1.

Prístupom k vyhotoveným obrazovým záznamom disponujú oprávnené osoby poučené
o základných bezpečnostných zásadách. Poučenie vykoná zodpovedná osoba. Doklad o poučení
sa zakladá v osobnom spise zamestnanca.

V.
Likvidácia záznamov
1. Osobné údaje sa likvidujú automatickým odstraňovaním digitalizovaných dát ukladaných
kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou ktorých sú aj osobné údaje
bez zásahu oprávnenej osoby. Likvidácia osobných údajov získaných činnosťou kamerového
systému je zabezpečená automaticky, programovanou činnosťou systému.

VII.
Povinnosť mlčanlivosti
1.
2.

Prevádzkovateľ' a oprávnené osoby sú povinní zachovávať' mlčanlivosť' o osobných údajoch,
ktoré získali pomocou Kamerového systému. Povinnosť' mlčanlivosti zaniká, ak je to potrebné na
plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní alebo z iných zákonných odvodov.
Oprávnená osoba získané Osobné údaje nesmie využit na iný účel, ako je stanovený v Smernici,
nesmie ich poskytnúť, zverejniť' ani sprístupniť' neoprávnenej osobe. Povinnosť' mlčanlivosti trvá
aj po skončení pracovného pomeru alebo pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca.

VII.
Identifikácia jednotlivých snímacích zariadení (kamier)
Stredisko: Obecný úrad Lúka
Kamery v exteriéri s infraprísvitom.
KOI: parkovisko obecného úradu
K02: vchod do obecného úradu
K03: zadný dvor
K04: brána - dvor
Stredisko: Lúka Coop Jednota
Kamery v exteriéri s infraprísvitom.
KOI: MHD zastávka
K02: Námestie parkovisko

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Smernica nadobúda účinnosť' dňa 15.08.2022

V Lúke, dňa 15.08.2022

Príloha č.1:

OBEC MONITOROVANÁ KAMEROVÝM SYSTÉMOM
PREVÁDZKOVATEĽ : Obec Lúka, 916 33 Lúka 205
IČO : 00 311 758
KONTAKT NA ZODPOVEDNÚ OSOBU: zo@eurotrading.sk
ÚČEL SPRACOVANIA: Ochrana verejného poriadku, odhaľovanie kriminality,
ochrana majetku a zdravia dotknutých osôb
SPROSTREDKOVATEĽ: COMTEC s. r. o., IČO: 36 323 951
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV: neuskutočňuje sa
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA: ČL. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA GDPR
DOBA UCHOVÁVANIA: 72 hodín
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: Právo na prístup k OU, Právo na opravu OU,
Právo na výmaz OU, Právo obmedzenie spracovania OU, Právo namietať
spracovanie OU Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na
ochranu osobných údajov SR
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚ
K DISPOZÍCII NA WEBOVOM SÍDLE PREVÁDZKOVATEĽA
A V PRIESTOROCH OBECNÉHO ÚRADU

Dátum
oboznámenia

Titul, Meno a Priezvisko zamestnanca

Podpis zamestnanca

