Informácie pre dotknutú osobu ku kamerovému monitorovaciemu systému verejných
priestorov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1, 974 01
Banská Bystrica
v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len
Nariadenie EÚ)
Prevádzkovateľ: Univerzita Mateja Bela (ďalej len „UMB“) v Banskej Bystrici, Národná 12, 9740 01
Banská Bystrica, verejná vysoká škola
Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov na Fakulte
politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica:
zodpovedna.osoba.fpvmv@umb.sk
Kamerový monitorovací systém verejných priestorov
Monitorovanie voľného pohybu osôb a motorových vozidiel v
priestoroch FPVaMV prístupných verejnosti formou vytvárania
videozáznamu.
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania
Aký oprávnený záujem
prevádzkovateľ sleduje, ak je
právnym základom pre daný účel
spracúvania
Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov
Prenos osobných údajov do 3.
krajín a právny základ takéhoto
prenosu (ak sa uskutočňuje)
Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie (lehoty na vymazanie
osobných údajov)
Informácia o tom, či je
poskytovanie osobných údajov:
- zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou alebo požiadavkou,
ktorá je potrebná na uzavretie
zmluvy,
- povinnosťou dotknutej osoby a aké
sú možné následky v prípade
neposkytnutia takýchto údajov

Rozsah monitorovania:
 hlavný vchod do budovy FPVaMV od Hrona
 priestor od brány smerom k služobnému vchodu od
Kuzmányho ulice a čiastočne plocha parkoviska
 vstupná brána, rampa na parkovisku a objekt Domček
správcu
 vestibul budovy FPVaMV pre vrátnicou na prízemí.
Článok 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov,
ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Cieľom oprávnených záujmov je zabezpečiť vo svojich
priestoroch ochranu verejného poriadku, bezpečnosť, ochranu
majetku alebo zdravia a odhaľovanie kriminality, pričom ide
o plnenie povinností výslovne ustanovených zákonom č. 176/2004
Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnej inštitúcie v platnom
znení.
Fyzické osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore:
 zamestnanci a študenti prevádzkovateľa
 zamestnanci servisných a dodávateľských firiem
 ostatní návštevníci.
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.
Ak záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo
konania o priestupkoch, je zlikvidovaný v lehote 15 dní odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
Poskytovanie osobných údajov nie zákonnou ani zmluvnou
požiadavkou.
Dotknutá osoba je o monitorovaní informovaná pred vstupom do
priestorov FPVaMV formou oznamu na vstupoch do priestorov
s informáciami pre dotknuté osoby a viditeľným označením
priestoru ako monitorovaného.
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Informácia o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:










prístup k osobným údajom (článok 15),
(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
o zverejnené OU,
o nepotrebné OU,
o nezákonne spracúvané OU,
o OU spracúvané na účely priameho marketingu,
o OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ
spracúvania,
o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:

pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický
výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na
preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
o počas opravy nesprávnych údajov,
o počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe
oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
o ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením
spracúvania,
o ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na
uplatnenie právneho nároku,
prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
o pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi
prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi,
namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
o pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
o výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
o oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať
v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
o pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví
spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia
EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo
iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12,
Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Banská Bystrica, 25. máj 2018.
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