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Smernica o používaní informačného systému
Kamerový systém monitorujúci priestory
prístupné verejnosti

ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Čl. 1
Pôsobnosť a účel
Smernica upravuje pravidlá a podmienky používania informačného systému - Kamerový systém
monitorujúci priestory prístupné verejnosti (ďalej len kamerový systém), vymedzuje základné pojmy
súvisiace s používaním kamerového systému, určuje okruh oprávnených užívateľov, vymedzuje účel
použitia kamerového systému, stanovuje bezpečnostné pravidlá používania kamerového systému
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“).
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
a) Monitorovaný priestor – priestor prístupný verejnosti – za takýto sa považuje priestor,
do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia
alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv
na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný
zákon.
V zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov priestor prístupný verejnosti
je možné monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality,
narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia a to len vtedy, ak je priestor zreteľne
označený ako monitorovaný.
b) Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osoby (dotknutej osoby). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať
priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné
údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú,
fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Osobný údaj je pomocou kamerového systému snímaný a zároveň v digitalizovanej podobe
automaticky uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila
do monitorovaného priestoru. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje aj videozáznam hnuteľného
a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore, záznam ktorého je možné
využiť ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby. Obrazový záznam je vyhotovený bez
súhlasu dotknutej osoby ako oprávnený záujem prevádzkovateľa.
c) Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom kamerového systému je ARCUS – ŠZ a ZpS, IČO: 355
38 562, Skladná 4, 040 01 Košice.
d) Oprávnená osoba – zamestnanci určení štatutárnym zástupcom zariadenia ARCUS – ŠZ a ZpS,
IČO: 355 38 562, Skladná 4, 040 01 Košice.

2

ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Čl. 3
IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti
Právny základ spracúvania osobných údajov v IS:
Právnym základom spracúvania osobných údajov tohto IS je Oprávnený záujem v zmysle
článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným verejným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti
prevádzkovateľa.
Účel spracúvania osobných údajov v IS:
Priestor prístupný verejnosti je priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa
možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia,
ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo
je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon.
V tomto

IS

kamerové

systémy

prestavujú

dynamicky

sa

rozvíjajúcu

oblasť

v problematike ochrany osôb, majetku a verejných priestorov. Sú určené na nepretržité monitorovanie
priestorov, detekciu pohybu, prevenciu kriminality a zvyšovanie úrovne bezpečnosti objektov.
Kamerové systémy majú rozsiahle možnosti využitia – od priameho sledovania bodov záujmu
(verejné priestory, komunikácia, parkoviská, interiéry budov a ostatné priestory s možným výskytom
nežiaducich javov), cez ukladanie a archiváciu videozáznamov.
Systém využitia kamerového systému slúži pre ochranu majetku a zdravia prevádzkovateľa
a dotknutých osôb.
Monitorované priestory prístupné verejnosti vo vlastníctve zariadenia ARCUS – ŠZ a ZpS,
Skladná 4, 040 01 Košice tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto smernice.
Z hľadiska ochrany osobných údajov ARCUS – ŠZ a ZpS, IČO: 355 38 562, Skladná 4, 040 01
Košice ako prevádzkovateľ IS, dbá na dodržiavanie lehôt uchovávania, v rámci ktorých záznam
kamerového systému (nie je starší ako 7 dní) je v zariadení archivovaný, sníma priamo pohľad
z kamier, kedy okrem prípadov potrebných pre riešenie závažných priestupkov nie je záznam
duplikovaný.
Kamerový systém je pripojený na záznamové zariadenie. Záznamové zariadenie sa nachádza
na 2. poschodí v kancelárii číslo 216. Plný prístup ku kamerovému systému, vrátane možnosti
prezerania a nahrávania obrazového záznamu v prípade potreby má vedúci technického úsek.
V rámci kamerového systému je možný vzdialený prístup, avšak pripojenie je možné
len prostredníctvom vopred prideleného prihlasovacieho hesla.

Priestor monitorovaný kamerovým systémom musí byť riadne a viditeľne označený
ako „TENTO PRIESTOR JE MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM“!
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Súčasťou označenia priestoru monitorovaného kamerovým systémom musí byť informácia
v zmysle čl. 13 Nariadenia, a to:
- identifikačné údaje prevádzkovateľa KS,
- kontaktné údaje prevádzkovateľa,
- účel monitorovania KS.
Zoznam spracúvaných osobných údajov:
IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti: obrazový záznam.
Okruh

dotknutých

osôb

v predmetnom

IS:

fyzické

osoby,

ktoré

vstúpili

do

priestorov

prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti.
Príjemcovia, ktorým budú osobné údaje z predmetného IS poskytnuté alebo sprístupnené:
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom:
Prevádzkovateľ si na spracúvanie osobných údajov vo svojom mene poveril sprostredkovateľa
- poskytovateľa IT služieb a správy siete, na zabezpečenie opravy, údržby, revízii systému
a zariadení kamerového systému v určených lokalitách slúžiaci na monitorovanie vymedzeného
priestoru za účelom bezpečnosti a ochrany majetku. Sprostredkovateľ má za úlohu zabezpečenie
kamerového systému pred akýmkoľvek prístupom zo strany neoprávnených osôb.
Agenda týkajúca sa spravovania kamerového systému je sústredená u prevádzkovateľa,
ktorý v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá za jej správne vedenie.

Čl. 4
Rozsah povinností, oprávnení a činností jednotlivých oprávnených osôb
pri obsluhe kamerového systému
a) Povinnosti:
1. oboznámiť sa s bezpečnostnou smernicou kamerového systému,
2. oboznámiť sa s činnosťou, obsluhou a používaním kamerového systému,
3. dodržiavať bezpečnostnú smernicu kamerového systému,
4. zabezpečiť obsluhu kamerového systému len oprávnenými osobami, ktoré boli na obsluhu
vyškolené a boli oboznámené s bezpečnostnou smernicou kamerového systému, čo potvrdili
svojím podpisom v zápise,
5. zamedziť vstup nepovolaným osobám k záznamom kamerového systému,
6. zamedziť vstup nepovolaným osobám k monitorovaciemu zariadeniu, ku ktorému majú prístup
iba príslušníci policajného zboru a oprávnená osoba,
7. pri používaní kamerového systému a osobných údajov získaných činnosťou kamerového
systému dodržiavať ustanovenia Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.
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8. Každý jeden priestor monitorovaný kamerovým systémom je prevádzkovateľ povinný zreteľne
označiť nápisom „TENTO PRIESTOR JE MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM“ spolu s ďalšími
informáciami podľa článku 13 Nariadenia, a to na viditeľnom mieste, aby fyzická osoba mala
vedomosť o tejto skutočnosti ešte pred vstupom do monitorovaného priestoru bez ohľadu na to,
či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného
priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Čl. 5
Rozsah zodpovednosti oprávnených osôb pri ochrane osobných údajov
a) Prevádzkovateľ systému je povinný vydať a schváliť bezpečnostnú smernicu kamerového systému.
b) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť:
1. ochranu kamerového systému pred zneužitím záznamov,
2. zabezpečiť používanie systému v zmysle schválenej bezpečnostnej smernice,
3. preukázateľne poučiť oprávnené osoby o právach a povinnostiach ustanovených Nariadením
a zákonom o ochrane osobných údajov.
c) Oprávnená osoba je povinná obsluhovať kamerový systém podľa schválenej bezpečnostnej smernice
a pokynov technickej správy.
Čl. 6
Povinnosť mlčanlivosti
a) Prevádzkovateľ a oprávnené osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch,
ktoré získali pomocou kamerového systému.
b) Povinnosť mlčanlivosti zaniká, ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní,
správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach. V takomto prípade povinnosť mlčanlivosti
zaniká len vo vzťahu k uvedeným orgánom. Oprávnená osoba získané osobné údaje nesmie využiť
na iný účel ako je stanovený bezpečnostnou smernicou, nesmie ich poskytnúť, sprístupniť ďalšej
osobe, zverejniť na webovom sídle alebo sociálnej sieti, a to ani v snahe „dolapiť“ prípadného
páchateľa trestného činu alebo priestupku.
c) Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti prichádzajú do styku
s osobnými údajmi získanými kamerovým systémom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie
oprávnenej osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru.
Čl. 7
Likvidácia osobných údajov
a) Likvidáciou osobných údajov sa rozumie automatické odstraňovanie digitalizovaných dát ukladaných
kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou ktorých sú aj osobné údaje,
bez zásahu oprávnenej osoby.
b) Likvidácia osobných údajov získaných činnosťou kamerového systému je zabezpečená automaticky,
programovanou činnosťou systému.
c) Záznam možno použiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, kde sa uloží
do tzv. „predarchívnej starostlivosti“.
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Príloha č. 1

Priestory monitorované kamerovým systémom:

1. Vestibul zariadenia/vrátnica
2. Chodník pred budovou vľavo
3. Chodník pred budovou vpravo
4. Chodba za vrátnicou/miestnosť s alarmom
5. Záhrada - úskoková časť
6. Záhrada - bezbariérový vstup
7. Záhrada – rovná časť
8. Nakladacia rampa pri kuchyni
9. Východ do záhrady z I. poschodia
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