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Evidenčný list informačného systému 
 
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu :  Ing. Jozef Macánek 

Zodpovedná osoba. Ing. Jozef Macánek 

Poverená osoba: Ing. Jozef Macánek 

Identifikačné označenie informačného systému: Kamerový systém 

 

Účel spracúvania osobných údajov Kamerovým systémom 

 

Účel bezpečnostného kamerového systému je výhradne pre  prevenciu kriminality, ochranu majetku 

spoločnosti, ochranu zamestnancov a ako dôkazy v prípade prebiehajúceho správneho konania. Nie je v žiadnom 

prípade určená na kontrolu efektívneho  využívania pracovného času zamestnancov.  

 

Právny základ informačného systému 
Zákon. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

 
Okruh dotknutých osôb 

  Zákazníci, zamestnanci, fyzické osoby, ktoré vstúpili do monitorovaného priestoru 

 

Zoznam osobných údajov  (alebo ich rozsah) 

             Osobným údajom v prípade monitorovania prostredia kamerovým systémom je pomocou kamerového 

systému snímaný a uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do 

monitorovaného  priestoru. 

 

Okruh tretích strán pre poskytovanie osobných údajov 

      Záznamy nesmú byť   zverejnené ani sprístupnené ďalšej osobe, s výnimkou použitia v trestnoprávnom, 

občianskom konaní, vo veciach podozrení alebo konaní sa kamerový  záznam poskytuje príslušníkovi Policajného 

zboru  v službe, 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. 

 

Spôsob zverejnenia osobných údajov   

Osobné údaje nie sú zverejňované. 

 

Cezhraničný tok osobných údajov do tretích krajín (mimo EU) a právny základ ich prenosu: 

Nie je realizovaný. 

 

Všeobecná charakteristika opatrení na ochranu osobných údajov 

Osobné údaje sú chránené  opatreniami popisovanými v bezpečnostnom projekte informačného systému a sú 
likvidované automaticky programovou činnosťou systému,  bez zásahu oprávnenej osoby v lehote 30 dní odo dňa 

nesledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený na verejnom priestranstve  a po zaplnení HDD 

v monitorovacom súkromnom priestore, takže najneskôr v lehote 30 dní. 

 

Dátum začatia spracovania osobných údajov :    od       

 

dňa  25.5.2018                                                                    Ing. Jozef Macánek 

           

 


