
Projekt prevencie kriminality" Kamerový systém v obci Záhorská Ves"

Oznamujemeverejnosti, že v obci Záhorská Ves bol v roku 2011zrealizovaný
Projekt v oblasti prevencie kriminality "Kamerový systém v obci Záhorská Ves"
. Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR -
Okresný úrad Bratislava pre prevenciu kriminality"

Obec má vypracovanú bezpečnostnú smernicu o používaní kamerového systému v obci v
zmysle NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údaj a zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom sú v označené ako monitorované
viditel'ným nápisom "Priestor monitorovaný kamerovým systémom so záznamom"
a doplňujúcimi informáciami o účele spracúvania, kde sa dotknutá osoba môže dozvedieť viac
informácii a monitorovaný priestor.

Obec môže pri monitorovaní priestorov prístupných verejnosti využiť ako právny
základ pre spracúvanie verejný záujem na zabezpečení verejného poriadku v súlade čl. 6 ods.
1 písm. e) Nariadenia.

Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám, nevzťahujú sa na
ustanovenia zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.

Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality v obci pri
vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým
systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní a na zabezpečenie
verejného poriadku v zmysle zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov pri výkone samosprávy.

Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje
poskytujú príslušníkovi PZ v čase výkonu služby, vykonávajúceho objasňovanie, vyšetrovanie,
preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný
osobný údaj týka.

Ak záznam nie je využitý na účely trestného stíhania alebo konania o priestupkoch, záznam sa
automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému v lehote 15 dní.



Tento priestor je monitorovaný
kamerovým systémom,sozaznamom

Zodpovedná osoba:
email: dpo@osobnyudaj.sk
telefón: 02/800 800 80
Monitorované ulice:

Účel spracúvania:
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej orevédzkovarerovi v zmysle čl. 6 ods. l písm. e) všeobecného nariadenia
o ochrane údajov - konkrétne zaistenie verejného poriadku.

I Osobnyudaj.sk VIaC InfonnácfI o spraCÚYllni osobných údajov prevádzkOVlltelOm
• právach CIOtknUtÝCh os6b sa dozviete na!

www.osobnyudaj.sk/informovanie
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNYCH UDAJOV

mailto:dpo@osobnyudaj.sk
http://www.osobnyudaj.sk/informovanie
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