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l. IČ
Predmet bezpe nostného  projektuč

Tento projekt upravuje pravidla�  a podmienky pouz�i�vania kamerove�ho syste�mu, vymedzuje
za�kladne�  pojmy  su�visiace  spouz�i�vani�m  kamerove�ho  syste�mu,  vymedzuje  identifika�ciu
jednotlivy�ch  sni�maci�ch  zariadeni�,  stanovuje  podmienky  poskytovania  osobny�ch  u�dajov  z
kamerovy�ch za�znamov, stanovuje podmienky a lehotu na likvida�ciu osobny�ch u�dajov. 

C�l. II
Vymedzenie pojmov

• kamerovy� syste�m: je technicke� zariadenie – zabezpec�ovaci� syste�m s kamerami

• monitorovany�  priestor:  jedná  sa  o výrobné  priestory,  kanceláriu  prevádzkovate a,ľ
a oblasti,  ktore�  sa  nacha�dzaju�  v  zornom  poli  optiky  sni�macieho  zariadenia  –
automaticky, alebo mechanicky ovla�dany�ch  kamier,  ktore�  su�  su�c�ast �ou  kamerove�ho
syste�mu. 

• osobny�  u�daj:  osobny�m  u�dajom v pri�pade monitorovania priestranstiev kamerovy�m
syste�mom  v  tomto  pri�pade  je  pomocou  kamery  kamerove�ho  syste�mu  sni�many�  a
za�roven�  v digitalizovanej podobe automaticky uchova�vany�  dynamicky�  alebo staticky�
videoza�znam fyzickej  osoby,  ktora�  vstu�pila  do  monitorovane�ho  priestoru.  Za�znam
ktorý  je  moz�ne�  vyuz�i�vat �  ako  vs�eobecne  pouz�itel�ny�  identifika�tor  dotknutej  osoby.
Osobny� u�daj je vyhotoveny� bez su�hlasu dotknutej osoby.  

• opra�vnena�  osoba:  opra�vnenou  osobou  je  fyzicka�  osoba,  ktora�  je  pred  pouz�iti�m
kamerove�ho  syste�mu  pouc�ena�  o  pra�vach  a  povinnostiach  v zmysle  legislatívnych
ustanovení

• Vizuálne ozna enie snímaného priestoru “priestor snímaný kamerovým záznamom“č



l. IIIČ
1. Poskytovanie osobnych udajov z kameroveho zaznamu

1. Osobné udaje získané kamerovym systémom sa neposkytuju tretím osobam

2. Osobné udaje získané kamerovym systémom sa používaju na prevenciu kriminality,
pri vykonaní dokazov v spravnom konaní v prípadoch, kedy su osobné udaje získané
kamerovym systémom používané ako dokazy v prebiehajucom spravnom, občianskom
alebo trestnom konaní. 

3. Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestnych činoch sa osobné udaje
poskytuju  príslušníkovi  Policajného  zboru  včase  vykonu  služby,  vykonavajuci
objasnovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa
kamerovym systémom získany osobny udaj tyka. 

Cl. IV
Likvidacia osobnych udajov

1. Osobné  udaje  sa  likviduju  automatickym  odstranovaním  digitalizovanych  dat
ukladanych kamerovym systémom na internom zaznamovom médiu, sučastou ktorych
su  aj  osobné  udaje  bez  zasahu  opravnenej  osoby.  Likvidacia  osobnych  udajov
získanych  činnostou  kamerového  systému  je  zabezpečena  automaticky,
programovanou činnostou systému. 

2.   Ak vyhotoveny zaznam nie je využity na učely trestného konania alebo konania o
priestupkoch,  zaznam sa  automaticky  zlikviduje,  programovou  činnostou  systému
podla  v  lehote  15  dní  odo  dna  nasledujuceho  po  dni,  v  ktorom  bol  zaznam
vyhotoveny, ak osobitny zakon neustanovuje inak. 

Cl. IV
 Mlčanlivosť

1. Prevadzkovatel a opravnené osoby su povinní zachovavat mlčanlivost o osobnych
udajoch, ktoré získali pomocou  kamerového systému. Povinnost mlčanlivosti zanika,
ak je to potrebné na plnenie uloh organov činnych v trestnom konaní, spravnom a
priestupkovom konaní a pravnych veciach. V takomto prípade povinnost mlčanlivosti
zanika len vo vztahu k uvedenym organom. 

2. Opravnena osoba získané osobné udaje nesmie využit na iny učel ako je stanoveny v
tejto  smernici,  nesmie  ich  poskytnut,  zverejnit  a  ani  sprístupnit  ďalšej  osobe.
Povinnost mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v ramci svojej činnosti (udržby,
opravy  a  servis)  prichadzaju  do  styku  s  osobnymi  udajmi  získanymi  kamerovym
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systémom. Povinnost mlčanlivosti trva aj po zaniku funkcie opravnenej osoby alebo
po skončení jej pracovného pomeru. 

Cl. V
 Zaverečne ustanovenia

Tato smernica nadobuda učinnost dna 25.5.2018

 V Leviciach  
D a 25.05.2018 ň
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