N á z o v organizácie,
Adresa :

IČO:

Obec Vyšný Čaj
IČO: 00324 922
Vyšný Čaj č. 86 , PSČ : 044 19

______________________________________________________________________________

Smernica
k používaniu kamerového systému
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 : „Priestor je monitorovaný kamerovým systémom“
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 – 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/ . Záznam kamery môže byť použitý výhradne v konaní
v spolupráci s Políciou, 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.
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 72 hod. odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
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.
Vo Vyšnom Čaji , dňa: 1. október 2020
Vincent Borovský – starosta obce
..................................................................
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu

Príloha č. 1 k smernici kamerového systému
N á z o v organizácie, IČO:
Obec Vyšný Čaj
IČO: 00324 922
Adresa :
Vyšný Čaj č. 86 , PSČ : 044 19
___________________________________________________________________________

POUČENIE
Vincent Borovský - 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.

Vo Vyšnom Čaji ,dňa 1. 10. 2020
Terézia Kinlovičová – zodpovedná osoba
v zmysle zák č. 18/2018 Z.z.
...........................................
poučenie vykonal:

Vincent Borovský
starosta obce
..........................................
zamestnanec

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

N á z o v organizácie, IČO:
Obec Vyšný Čaj
IČO: 00324 922
Adresa :
Vyšný Čaj č. 86 , PSČ : 044 19
___________________________________________________________________________

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

Štatutárny zástupca :
Tel. kontakt, e-mail :
Poverená osoba :
Tel. kontakt, e-mail :

Vincent Borovský - starosta obce
055/6941207, starosta obecvysnycaj@post.sk
Vincent Borovský – starosta obce
055/6941207, starosta obecvysnycaj@post.sk

Účel spracúvania osobných údajov

§16 ods.2 písm.f/ uplatnenie právneho nároku
prevádzkovateľa pri dokumentovaní škody
monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu
ochrany majetku a zdravia.

Opis kategórií dotknutých osôb:

osoby v zábere kamery

Opis kategórií osobných údajov:

biometrický údaj – zobrazenie tváre osoby v
zábere kamery z monitorovaného prostredia

Kategórie príjemcov:

podľa potreby dokumentovania vzniknutej škody
na zdraví alebo majetku (Polícia, poisťovne... )

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: 15 dní / automaticky po zaplnení pamäte DVR
Všeobecný opis technických
a organizačných opatrení:

Vo Vyšnom Čaji

dňa 1. 10. 2020

opatrenia sú popísané v bezpečnostnej dokumentácii
a v analýze bezpečnostných rizík

......................................................
Vincent Borovský – starosta obce

Karta IČ :
Fa č. 133/2020 – 7 462,56 €, Zmluva o dielo č. 2/2020 – fi CI Servis
Príloha k záznamu o sprac. Činnosti

Príloha č. 2 - k Smernici - kamerový systém
Kde :
.........................
.........................
.........................
Zodpovednosť: starosta obce

