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Interná smernica číslo 10/2021 

pre spracovanie osobných údajov kamerovým systémom 
 

 

Článok I 

Cieľ úpravy 

 

Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky používania bezpečnostného kamerového 

systému (ďalej len „kamerový systém“) v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „EU v Bratislave“), vymedzuje základné pojmy súvisiace s používaním systému a 

vymedzuje účel bezpečnostných pravidiel použitia kamerového systému. 

 

 

Článok II 

Základné pojmy 

 

Na účely aplikácie tejto smernice sú definované nasledovné pojmy: 

 

Kamerový systém: je technické zariadenie – zabezpečovací systém v určených lokalitách 

slúžiaci na monitorovanie vymedzeného priestoru.  

Monitorovaný priestor: je časť verejne prístupných priestranstiev v určených lokalitách, ktoré 

sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia – automaticky alebo mechanicky 

ovládaných kamier, ktoré sú súčasťou kamerového systému. 

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.  

Osobný údaj: Osobným údajom v prípade monitorovania verejných priestranstiev kamerovým 

systémom je pomocou kamery 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 dopravného prostriedku, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza 

v monitorovanom priestore. Osobný údaj je vyhotovený bez súhlasu dotknutej osoby. 

Pevné médium: je médium na záznam informácie prostredníctvom zariadenia výpočtovej 

techniky, ktorého pripojenie k zariadeniu a odpojenie od zariadenia vyžaduje technický zásah 

do tohto zariadenia. 

Prenosné médium: je médium na záznam informácie prostredníctvom zariadenia výpočtovej 

techniky, ktorého pripojenie k zariadeniu a odpojenie od zariadenia nevyžaduje technický 

zásah do tohto zariadenia. 

Prevádzkovateľ kamerového systému: Prevádzkovateľom kamerového systému je EU v 

Bratislave. 

Oprávnená osoba: Oprávnenou osobou je fyzická osoba konajúca na základe poverenia 

prevádzkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom a spracúva tieto osobné údaje na základe 

pokynov prevádzkovateľa. Pokyny dostane  pred použitím kamerového systému poučená o 

právach a povinnostiach ustanovených Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR“), 

bola oboznámená s technickým zariadením a používaním kamerového systému. Zároveň 

oprávnená osoba svojim podpisom potvrdila vykonanie poverenia a oboznámenia sa s vyššie 

uvedenými skutočnosťami.  

Likvidácia osobných údajov: 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. 

Zamestnanci určení na obsluhu kamerového systému nesmú bez súhlasu priameho 
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nadriadeného alebo jeho zástupcu prehrávať alebo nahrávať záznamy. Poučené o mlčanlivosti 

musia byť aj iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (napr. údržba a servis technických 

prostriedkov, upratovanie) prídu do kontaktu s kamerovým systémom. 

Účel spracúvania osobných údajov: je vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený 

zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť. 

 

 

Článok III 

Účel, rozsah a právny základ spracúvania osobných údajov kamerovým systémom  

 

 

3.1 Účelom spracúvania osobných údajov je bezpečnosť, ochrana života a zdravia dotknutých 

osôb, ktoré sa pohybujú v priestoroch prístupných verejnosti,  v  areáli EU v Bratislave, pred 

vstupom do budov EU v Bratislave, pred vstupom do študentských domovov (návštevníci, 

študenti, okoloidúci, policajti, zamestnanci a pod.) 

 

3.2 Rozsah spracúvaných osobných údajov. Osobné údaje sa zaznamenávajú kamerami na 

pevné médium umiestnených na vrátniciach budov EU v Bratislave. Celkový počet 

záznamových zariadení, rozmiestnených v priestoroch prístupných verejnosti je podľa 

samotného určenia. 

 

3.3 Právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

 

 

Článok IV 

Oprávnené osoby a obsluha kamerového systému 

 

4.1  Zodpovednou osobou za kamerový systém v budovách EU v Bratislave na Dolnozemskej 

ceste 1, Bratislava je riaditeľ Centra informačných technológií EU v Bratislave (ďalej len 

„CIT“).  

 

4.2 Zodpovednou osobou za kamerový systém v študentských domovoch EU v Bratislave je 

riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave (ďalej len 

„CPČaUS“).  

 

4.3 Zodpovednou osobou za kamerový systém v budovách Podnikovohospodárskej fakulty EU 

v Bratislave so sídlom v Košiciach je dekan fakulty (ďalej len „PHF Košice“).  

 

4.4 Oprávnenou osobou, ktorá má právo prichádzať do kontaktu s kamerovým systémom a 

zoznamovať sa s údajmi zaznamenanými týmto systémom je: 

a) rektor EU v Bratislave,  

b) kvestorka EU v Bratislave,  

c) vedúci Oddelenia prevádzky a investícií EU v Bratislave,  

d) odborný zamestnanec CIT EU v Bratislave,  

e) vedúca Oddelenia pre personálne a sociálne otázky, 

g) riaditelia študentských domovov (pre nimi riadený ŠD, kde je inštalovaný kamerový systém), 

h) odborný zamestnanec PHF Košice, poverený dekanom, 

h) vrátnici (v budovách kde je inštalovaný kamerový systém) sú oprávnenou  osobou, ktorá má 

právo iba nahliadať na záznam kamerového systému, 

i)  iná osoba v zamestnaneckom pomere, ktorú poveril vedúci Oddelenia prevádzky a investícií 

zastupovaním vrátnika. 
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4.5 Oprávnenou osobou, ktorá má právo prichádzať do kontaktu s kamerovým systémom, 

zoznamovať sa s údajmi zaznamenanými týmto systémom a so súhlasom rektora EU 

v Bratislave sťahovať tieto záznamy a poskytovať ich orgánom činným v trestnom konaní je 

odborný zamestnanec CIT, poverený zodpovednou osobou. Pre PHF Košice je to odborný 

zamestnanec PHF Košice, poverený zodpovednou osobou. Toto poverenie je vždy jednorazové 

a platí len pre určitú konkrétnu situáciu.   

 

4.6 Oprávnené osoby majú prístup k spracúvaným osobným údajom na záznamoch z 

monitorovania verejne prístupného priestoru v rozsahu svojho poverenia a musia byť 

zodpovednou osobou preukázateľne poverené a poučené o právach a povinnostiach 

stanovených GDPR o ochrane osobných údajov a o povinnosti mlčanlivosti o osobných 

údajoch, ktoré spracúvajú alebo s ktorými prídu do styku.  

 

4.7 Zodpovedná osoba je povinná zabezpečiť zreteľné označenie priestoru ako monitorovaného 

na všetkých vstupných bodoch za ním zodpovedajúcich objektov. Pred vstupom do 

monitorovaného priestoru musí byť označenie piktogram kamery s textovým oznamom 

o monitorovaní s rozmerom 30x25cm tak, aby bol viditeľný zo vzdialenosti dvoch metrov. 

Označenie monitorovaného priestoru musí obsahovať informácie vyznačené v prílohe č.1 

k tejto smernici. 

 

4.8 Obsluhu kamerového systému sú oprávnené vykonávať iba osoby v zamestnaneckom 

pomere. Tieto osoby musia byť zodpovednou osobou preukázateľne poverené a poučené o 

právach a povinnostiach stanovených GDPR o ochrane osobných údajov a o povinnosti 

mlčanlivosti o osobných údajoch s ktorými prídu do styku. 

 

4.9 Zamestnanci určení na obsluhu kamerového systému preverujú a kontrolujú pri výkone 

svojej práce označenie monitorovaného priestoru a informujú zodpovednú osobu o prípadnom 

poškodení (označenie je nečitateľné) alebo odstránení označenia monitorovaného priestoru. 

Zodpovedná osoba zabezpečí náhradu.  

 

 

Článok V 

Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu 

 

5.1 Priestor prístupný študentom, zamestnancom a verejnosti možno monitorovať pomocou 

videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely bezpečnosti, ochrany života a zdravia 

dotknutých osôb. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom 

chránených záujmov EU v Bratislave alebo tretej strany.  

 

5.2 Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje 

poskytujú príslušníkovi policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúcemu 

objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa 

kamerovým systémom získaný osobný údaj týka v súlade s ustanoveniami zákona č. 301/2005 

Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný poriadok). Akékoľvek iné využitie (napr. 

sprístupnenie, poskytnutie, zverejnenie a pod.) takto vyhotoveného záznamu je posudzované 

ako spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom.  

 

5.3 Oprávnené osoby musia zabezpečiť, aby kamerový záznam nebol poskytnutý ani 

sprístupnený iným subjektom ako orgánom činným v trestnom konaní v súlade s ustanovením 

čl. 15 ods. 4 GDPR. V súlade s týmto ustanovením nie je možné kópiu záznamu poskytnúť ani 

samotnej dotknutej osobe, pretože právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov v súlade 

s čl. 15 GDPR nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných dotknutých osôb. 

Vzhľadom na to, oprávnené osoby majú povinnosť:  
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a) poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informáciu o obmedzení jej práv,  

b) zabezpečiť poskytnutie osobných údajov na zázname orgánom činným v trestnom 

konaní na základe ich vyžiadania oprávnenou osobou podľa článku 4, ods. 4.2. 

 

5.4 Záznam je poskytnutý na základe písomnej žiadosti, ktorá je v súlade s „Podmienky 

a informáciami o spracovávaní osobných údajov - Monitorovanie priestorov kamerami“ 

ktorá je prílohou č. 2 tejto smernice. Žiadosti eviduje Oddelenie pre personálne a sociálne 

otázky EU v Bratislave. 

 

5.6 Oprávnená osoba zabezpečí skopírovanie relevantného záznamu alebo jeho relevantnej 

časti na prenosné médium, v prípade ak sa na kamerovom zázname takéto informácie 

nachádzajú.  

 

5.7 Samotné opomenutie prevádzkovateľa záznam postúpiť orgánom príslušným konať v rámci 

priestupkového alebo trestného konania neodôvodňuje jeho uchovanie v lehote dlhšej ako 

zákonom stanovených 72 hodín. Iná situácia môže nastať, ak samotný orgán činný v trestnom 

konaní alebo príslušný administratívnoprávny orgán vydá prevádzkovateľovi pokyn na 

uchovanie záznamu v lehote dlhšej ako je zákonom stanovená, aby jeho likvidáciou nebol 

zmarený účel predmetného konania. 

 

 

Článok VI 

Likvidácia a ukladanie osobných údajov 
 

6.1 Záznam vyhotovený kamerovým systémom sa automaticky zlikviduje programovou 

činnosťou systému v lehote do 3 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol vyhotovený, 

ak nie je dôvodný predpoklad, že bude použitý ako dôkaz v priestupkovom, správnom alebo 

trestnom konaní alebo v inom konaní (napr. poistné konanie).  

 

6.2 Ukladaním osobných údajov sa rozumie kopírovanie digitalizovaných dát, súčasťou 

ktorých sú osobné údaje z interného záznamového média na externé záznamové médium. 

Osobné údaje získané z kamerového systému, u ktorých je dôvodný predpoklad, že budú 

použité ako dôkazy v priestupkovom, správnom, prípadne trestnom konaní, sa v digitalizovanej 

podobe ukladajú na externom médiu – nosiči podľa požiadaviek orgánov činných v trestnom 

konaní. 

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2022. 

 

 

Bratislava 15.12.2021 
         

   prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

                              rektor EU v Bratislave 
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Príloha č.1 

Označenie monitorovaného priestoru 

 

 

 

           
 

         

 

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      

 

    

           

           

           

           

           

     

 

     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom zverejnená na  

www.euba.sk 

 

POZOR! 

PRIESTOR, DO KTORÉHO VSTUPUJETE JE MONITOROVANÝ  

Prevádzkovateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35  Bratislava, IČO: 
00399957. 

K monitorovaniu priestorov dochádza za účelom ochrany majetku, života a zdravia a predchádzaniu 
škodám monitorovaním osôb, ktoré sa v monitorovaných priestoroch zdržujú, čo predstavuje oprávnený 

záujem prevádzkovateľa. 
  

K monitorovaniu priestorov dochádza aj za účelom poskytovania údajov orgánom verejnej moci na základe 
ich dožiadaní, z dôvodu plnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa poskytnúť záznamy z kamier na 
základe vyžiadania subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona ako napr. súdom, 

orgánom činným v trestnom a priestupkovom konaní a i. 
  

Doba spracúvania osobných údajov: 72 hodín odo dňa vyhotovenia záznamu (ak záznam nebude použitý na 
súdne, poistné alebo iné konanie). 

  
Viac o spracúvaní osobných údajov a informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby (napr. právo 

namietať, právo na prístup k osobným údajom, právo na obmedzenie spracúvania, právo na výmaz, právo 
na opravu a i.) sa nachádzajú na Oddelení pre personálne a sociálne otázky EU v Bratislave/na recepcii 

prevádzkovateľa, a na webovom sídle prevádzkovateľa www.euba.sk. Kontakt na zodpovednú 
osobu prevádzkovateľa je: zodpovednaosoba@euba.sk  

http://www.euba.sk/
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Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR) 
 

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č, 95/46/ES (všeobecné nariadenie a ochrane 

osobných údajov) (ďalej len „GDPR“). 

 

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je: 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35  Bratislava 

Sídlo: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 

IČO:    00399957 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@euba.sk  

 

Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku, života a zdravia (prevádzkovanie 

kamerového systému) 

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávnený záujem: bezpečnosť, ochrana života a zdravia dotknutých osôb. 

Kategória príjemcov:  policajný zbor SR a prokuratúra SR, ktorým poskytnutie osobných 

údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona. 

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje. 

Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo 

konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 72 

hodín odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. 

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane 

profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR. 

 

Poučenie o právach dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa: 

a) požadovať prístup k jej osobným údajom, 

b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, 

 

c) namietať spracúvanie osobných údajov, 

 

d) na prenosnosť svojich osobných údajov, 

e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky. 

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. 

  

mailto:zodpovednaosoba@euba.sk
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Príloha č. 2      

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov  - Monitorovanie priestorov kamerami 
 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35  Bratislava, IČO: 00399957 (ďalej len „EUBA“ alebo „prevádzkovateľ“) 

ako prevádzkovateľ osobných údajov získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“). 

 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
 
Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia 
dôvodov. Námietku musíme riadne posúdiť. Ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné oprávnené 
dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 
 
Vašu námietku môžete zaslať písomne na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35  Bratislava alebo e-
mailom na zodpovednaosoba@euba.sk 

  

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len „OÚ“), 

z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude 

prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.  

 

Dotknuté osoby Účel spracúvania osobných 

údajov 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov 

Doba 

spracúvania 

Príjemcovia  

fyzická osoba 

zaznamenaná na 

zázname z 

kamerového 

zariadenia 

MONITOROVANIE 

PRIESTOROV NA ÚČELY 

OCHRANY MAJETKU, 

ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 

pozn. účelom je 

monitorovanie priestorov 

prevádzkovateľa na účely 

ochrany majetku, života a 

zdravia  

 

čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 

GDPR – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM 

 

Oprávneným záujmom 

prevádzkovateľa je: ochrana 

majetku prevádzkovateľa a 

predchádzanie škodám 

monitorovaním osôb, ktoré sa 

v priestoroch prevádzkovateľa  

zdržujú (zamestnanci, obchodní 

partneri, klienti a verejnosť) 

a ochrana života a zdravia osôb 

pohybujúcich sa 

v monitorovanom priestore.  

 

72 hodín odo 

dňa 

vyhotovenia 

záznamu  

 

 

 

subjekty, ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ na základe 

zákona, odborní 

konzultanti a poradcovia 

ktorí sú viazaní 

zákonnou a/alebo 

zmluvnou povinnosťou 

mlčanlivosti  

 

spoločnosť, 

zabezpečujúca servis 

kamier  

D+K Alarm s.r.o. 

 

fyzická osoba, 

ktorej osobné 

údaje požadujú 

orgány verejnej 

moci 

POSKYTOVANIE OÚ 

ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI 

NA ZÁKLADE ICH 

POŽIADAVKY 

 

pozn. poskytovanie OÚ 

v prípade vyžiadania 

orgánom verejnej moci napr. 

ak orgány činné v trestnom 

konaní žiadajú o záznam 

z kamier pre účely ochrany 

tretích osôb, tj. pre iné účely 

ako  účely prevádzkovateľa 

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia 

GDPR -nevyhnutné na splnenie 

ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ 

prevádzkovateľa vyplývajúcej zo 

zákona č. 171/1993 Z. z. 

o Policajnom zbore, zákona č. 

160/2015 Z. z. Civilný sporový 

poriadok, zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch 

žiadosť 

o poskytnutie 

osobných 

údajov sa 

uchováva 10 

rokov 

nasledujúcich 

po roku, 

ktorého sa 

týkajú 

subjekty, ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ na základe 

zákona, odborní 

konzultanti a poradcovia 

ktorí sú viazaní 

zákonnou a/alebo 

zmluvnou povinnosťou 

mlčanlivosti 

 

spoločnosť, 

zabezpečujúca servis 

kamier  

D+K Alarm s.r.o. 

 

fyzická osoba 

zaznamenaná na 

zázname z 

kamerového 

zariadenia na 

účely agendy 

poistenia 

AGENDA POISTENIA spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 

1 písm. f) nariadenia GDPR – 

OPRÁVNENÝ ZÁUJEM 

 

Oprávnený záujem 

prevádzkovateľa je: 

Prevádzkovateľ má záujem 

spracúvať osobné údaje za 

účelom zdokumentovania 

poistnej udalosti. 

 

10 rokov po 

právoplatnom 

skončení 

príslušného 

konania 

subjekty, ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ na základe 

zákona, odborní 

konzultanti a poradcovia 

ktorí sú viazaní 

zákonnou a/alebo 

zmluvnou povinnosťou 

mlčanlivosti, 

poisťovňa 
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fyzická osoba, 

s ktorým sa vedie 

mimosúdne 

rokovanie; fyzická 

osoba – účastník 

konania, strana 

sporu a ďalšie 

zúčastnené osoby, 

štatutárny orgán 

alebo iná osoba 

oprávnená konať 

v mene účastníka 

konania 

SPOROVÁ A NESPOROVÁ 

AGENDA 

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia 

GDPR - nevyhnutné na splnenie 

ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ 

prevádzkovateľa vyplývajúcich zo 

zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný 

sporový poriadok, zák. č. 

244/2002 Z. z. o rozhodcovskom 

konaní, zák. č. 301/2005 Z. z. 

Trestný poriadok, zák. č. 7/2005 

Z. z. o konkurze a 

reštrukturalizácii, zák. č. 

314/2018 Z. z. o Ústavnom súde 

SR, zák. č. 162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok, zák. č. 233/1995 

Z. z. Exekučný poriadok, zák. č. 

307/2016 Z .z. o upomínacom 

konaní a súvisiacich právnych 

predpisov 

 

10 rokov po 

právoplatnom 

skočení 

príslušného 

konania/mimos

údneho 

rokovania 

subjekty, ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ na základe 

zákona, odborní 

konzultanti a poradcovia 

ktorí sú viazaní 

zákonnou a/alebo 

zmluvnou povinnosťou 

mlčanlivosti  

 

fyzické osoby 

uplatňujúce svoje 

práva ako 

dotknuté osoby 

UPLATNENIE PRÁV 

DOTKNUTEJ OSOBY 

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 

1 písm. c) nariadenia GDPR 

nevyhnutné na ZÁKONNÝCH 

POVINNOSTÍ prevádzkovateľa 

vyplývajúcej z nariadenia GDPR a 

zo zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov 

 

5 rokov 

nasledujúcich 

po roku, v 

ktorom bola 

žiadosť 

vybavená 

subjekty, ktorým 

prevádzkovateľ 

poskytuje OÚ na základe 

zákona, odborní 

konzultanti a poradcovia 

ktorí sú viazaní 

zákonnou a/alebo 

zmluvnou povinnosťou 

mlčanlivosti  

 

 

Spoločnosť EUBA nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky 

spracovávania osobných údajov. EUBA neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho 

hospodárskeho priestoru). EUBA  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.  

 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov plnenie zmluvy, poskytnutie týchto 

údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné 

uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie povinností zo zmluvy.  

 

V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon (plnenie zákonných povinných), poskytnutie týchto údajov je 

zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností EUBA, ktoré jej vyplývajú 

z príslušných všeobecných právnych predpisov. 

 

 V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:  

 

1) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti EUBA potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), 
za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;  

 

2) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti EUBA opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie 
neúplných osobných údajov;  

 

3) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti EUBA vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:  
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,  
b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol 

odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka; 
c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené 

dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu; 
d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne;  
e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané; 

 

4) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti EUBA obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:  
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti EUBA overiť správnosť 

osobných údajov;  
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho 

obmedzenie ich použitia;  
c) spoločnosť EUBA už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na 

uplatnenie právneho nároku;  
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5) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané 
buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu EUBA ako 
prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych 
základoch (v prípadoch pokiaľ by EUBA vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);  

 

6) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.  
 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese 

zodpovednaosoba@euba.sk lebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť: „Ochrana 

osobných údajov „Kamery““. 

   

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť 

dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť EUBA má 

právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej 

administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto 

žiadosti konať.  

   

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť EUBA, 

a to na zodpovednú osobu na adrese zodpovednaosoba@euba.sk.. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, 

https://dataprotection.gov.sk/ .  

 

mailto:zodpovednaosoba@euba.sk
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