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Účel spracovania osobných 
údajov 

Kamerový systém – monitorovanie priestorov 
prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku a osôb. 

Okruh dotknutých osôb 

Dotknutými osobami sú všetky fyzické osoby, ktoré vstúpia 
do monitorovaného priestoru – zamestnanci 
prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľských firiem, 
návštevníci, zákazníci. 

Rozsah osobných údajov 
Osobným údajom v prípade monitorovania priestorov 
kamerovým systémom je videozáznam osôb. 

Doba uchovania osobných 
údajov 

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného 
alebo správneho konania, záznam sa automaticky zlikviduje 
v lehote 15 dní. 

Odôvodnenie oprávneného 
záujmu 

Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana majetku 
a zabezpečenie vstupov do budovy. Prevádzkovateľ  
má záujem najmä na tom, aby sa v spojení s využívaním 
bezpečnostného systému zabránilo neoprávnenému vstupu 
do objektu prevádzkovateľa, neoprávnenému vynášaniu 
majetku prevádzkovateľa a poškodzovaniu jeho majetku.  

Potrebnosť využitia 
oprávneného záujmu 

Na monitorovanie kamerovým systémom nemá 
prevádzkovateľ k dispozícii iný právny základ,  
ktorý by mohol použiť. Na vstupe do budovy  
nie je zabezpečená strážna služba ani informátor,  
ktorý by kontroval vstupy do objektu a odchody z neho. 
Dotknuté osoby sú upozornené na monitorovanie ich osoby 
prostredníctvom piktogramov umiestnených na vstupoch do 
objektu a informovaním na webovej stránke 
prevádzkovateľa a na vstupnej vrátnici. 

Primeranosť využitia 
oprávneného záujmu 

Prevádzkovateľ zastáva názor, že práva monitorovaných 
osôb v monitorovanom priestore nestoja nad uvedenými 
právami a právom chránenými záujmami prevádzkovateľa  
a tretích osôb.  



Prijaté organizačné  
a bezpečnostné opatrenia 

Kamerový systém je umiestnený vo vnútorných priestoroch 
prevádzkovateľa. Sníma vstup do priestorov 
prevádzkovateľa, manipulačné priestory, parkovisko 
a okolie budov. Kamery sú umiestnené tak, aby 
nedochádzalo k monitorovaniu zamestnancov pri práci a k 
ich kontrole. Záznam sa sleduje naživo a monitory sú 
umiestnené na recepcii KL Diamant. Vstup do priestoru 
recepcie nepovolaným osobám je zakázaný a je 
zabezpečený guľou miesto kľučky. Monitory sú zabezpečené 
proti odpozeraniu otočením.  Sledovanie živého záznamu 
vykonáva zamestnanec recepcie.  K uloženému 
kamerovému záznamu sa pristupuje, len ak  vznikol 
bezpečnostný incident. Obsluha kamerového systému je 
riadne poučená o spracovaní a poskytnutí videozáznamu. Ku 
kamerovému systému je vydaná smernica a boli prijaté 
primerané bezpečnostné opatrenia na základe vykonanej 
rizikovej analýzy. Vykonávať záznam časového vybraného 
úseku monitorovaného priestoru môže vykonať iba správca 
IT. 

Záver 
Prevádzkovateľ na základe vypracovaného testu 
proporcionality zhodnotil vhodnosť využitia právneho titulu, 
ktorým je oprávnený záujem. 

 

Prevádzkovateľ opätovne prehodnotí svoj oprávnený záujem, pokiaľ spracovaním osobných údajov 

dôjde k takému porušeniu práv niektorej z dotknutých osôb, ktoré bude dôvodom na vznesenie 

oprávnenej námietky voči takémuto spracovaniu. 

 

KL Diamant 


