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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÉ
OSOBY
KAMEROVÝ SYSTÉM – RIADENIE DOPRAVY A EFEKTÍVNE RIADENIE
VOZIDIEL MHD
podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto s nimi
zaobchádzame veľmi starostlivo. Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie
o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame na účely vyhotovenia záznamu z kamerového
systému, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať ďalšie
informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných
údajov.
Naša spoločnosť sa zaväzuje spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), ktoré sú účinné od 25.05.2018. Spoločnosť všetky
osobné údaje považuje za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi
normami v oblasti ochrany osobných údajov.

1. Účel spracúvania osobných údajov:
V mene prevádzkovateľa, mesta Žilina, spracováva kamerový záznam Dopravný podnik
mesta Žiliny (DPMŽ) za účelmi:
a) Účelom spracovania osobných údajov (kamerového záznamu) je riadenie dopravy,
presmerovanie vozidiel na voľné cesty a efektívne riadenie vozidiel MHD, pomocou
videozáznamov z vybraných križovatiek v meste Žilina (DPMŽ, ako poskytovateľ
verejnej dopravy mesta Žilina, plní aj úlohy vo verejnom záujme).
b) Ochrana majetku (prevádzkovateľa a sprostredkovateľa), preukazovanie právnych
nárokov zo zaznamenaných incidentov zachytených kamerovým záznamom.
c) Ochrana životne dôležitých záujmov dotknutých osôb nachádzajúcich sa na
záznamoch kamerového systému.
2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe:
a) čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia GDPR,
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b) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR,
c) čl. 6 ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR.
3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.
4. Zoznam osobných údajov:
Záznam z kamerového systému obsahujúci podobu monitorovanej osoby a jej činnosť.
5. Dotknuté osoby:
Osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore kamerového systému.
6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Záznam z kamerového systému sa automaticky premazáva v lehote 15 dní.
7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Účelom spracovania osobných údajov v rámci týchto spracovateľských operácií je rovnako
zabezpečenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) z dôvodu
ochranu jeho aktív, ako sú najmä verejný a súkromný majetok.
8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.
9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracoval posúdenie vplyvu pri spracovaní
osobných údajov, nakoľko pri spracovaní týchto osobných údajov môže dôjsť k spracovaniu
osobných údajov vo veľkom rozsahu. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach
fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií,
personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne
definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.
10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.
11. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany
Iný oprávnený subjekt

Právny základ
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
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Príslušný súd

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný priadok v znení
neskorších zákonov, Zákon o policajnom zbore
Zákon č. 99/1963 Občiansky súdny poriadok

Servisná spoločnosť - sprostredkovateľ

Podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia

Orgány činné v trestnom konaní

