
EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 

OSOBNÝCH ÚDAJOV 
podľa čl. 6 ods 1., písm f) GDPR a informácia podľa čl. 13 

 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Kamerový systém 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Bc.Richard Guček – GuR 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
35495669 

Obec a PSČ    Skalica , 90901 

Ulica a číslo Mallého 3267/46A 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Bc.Richard Guček 

Zástupca prevádzkovateľa - 

Počet oprávnených osôb  1 

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie 

kriminality, ochrana majetku a zdravia 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

§ 13 ods. 4 Zákonník práce a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

Okruh dotknutých osôb    Prevádzkovatelia, verejnosť, zamestnanci 

Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah)    

Statický alebo dynamický videozáznam fyzickej osoby 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Bezpečnostný projekt 

Doba uchovávania záznamu  15 dní 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích. 

strán) 

Právny základ 

 Orgány činné v trestnom konaní 

 

 Súd 

 

 Iný oprávnený subjekt 

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 

 

zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

 

všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

neskorších predpisov 

 
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

Sprístupňovanie osobných údajov 



Okruh príjemcov  Právny základ 

Bc.Richard Guček – GuR Oprávnený záujem  

  

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

- - 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

- - 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

25.5.2018 

 

VI. Poučenie pre dotknutú osobu 

Monitorovaná osoba má tieto práva: 

- Právo byť informovaná  

- Právo na prístup, čo znamená, že správca/prevádzkovateľ by mal na žiadosť 

subjektu o kópiu vlastných osobných údajov zo záznamu (Kde je uvedená 

približná doba a konkrétny dátum / deň, v ktorom bol jeho obraz 

zaznamenaný) odpovedať do 1 mesiaca. 

Ak sa na vyžiadanom zázname objavujú obrazy iných osôb ako žiadateľa, 

správca/prevádzkovateľ pristúpi k úprave záznamu - zakrytie / rozmazanie / 

stmavenie snímok týchto ostatných osôb pred tým, než dodá zábery 

žiadateľovi. 

Ak záznam už neexistuje ku dňu, keď správca/prevádzkovateľ dostane žiadosť, 

žiadateľ nemôže získať kópiu záznamu.  

Správca/prevádzkovateľ si vyhradzuje právo za službu poskytnutie záznamu 

účtovať primeraný poplatok. 

- Právo na opravu  

- Právo na výmaz 

Žiadosti subjektov budú vybavené najmä v prípade ďalšej nepotrebnosti 

zhromaždených a spracovávaných údajov na účely, na ktoré boli zhromaždené 

a spracované. 

Pokiaľ spracovanie už nie je potrebné pre dané účely, správca/prevádzkovateľ 

zabezpečí vymazanie záznamu sám. Lehota, počas ktorej sú údaje spracované, 

je 15 dní. Pred uplynutím tejto lehoty dotknutá osoba nemôže požiadať o 

vymazanie, pretože nie je splnená podmienka ďalšie nepotrebnosti. Po uplynutí 

tejto lehoty o výmaz požiadať možno, za predpokladu, že tak správca už 

neurobil. 

- Správca zakryje či inak rozmaže snímku žiadateľa. 

 

 

 

V Skalici dňa 24.5.2018      Bc. Richard Guček  


