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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – KAMEROVÝ SYSTÉM 
 
 

v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 

„Nariadenie“) a v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej 

len „Zákon“): Používanie kamerového systému SIEA 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:  

   

 Slovenská inovačná a energetická agentúra 

 Bajkalská 27 

 827 99 Bratislava 

 IČO:  00002801 

 zástupca: Ing. Peter Blaškovitš – generálny riaditeľ 

  

 zodpovedná osoba: Ing. Jana Senková 

 kontaktné údaje: gdpr@siea.gov.sk 

 

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) 

Prevádzkovateľ je príspevková organizácia zriadená rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 63/1999 

s účinnosťou od 1.5.1999 v znení nadväzujúcich rozhodnutí. 

Prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť vo svojich priestoroch a priľahlou svojou parkovacou plochou. 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV KAMEROVÝM SYSTÉMOM:  

Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana majetku prevádzkovateľa, bezpečnostné 
monitorovanie priestorov, ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov s využívaním kamerového 
systému (živé monitorovanie bez akéhokoľvek uchovávania záznamu údajov). 

Prevádzkovateľ má záujem najmä na tom, aby zabránil neoprávnenému narušeniu alebo poškodeniu 
majetku prevádzkovateľa, predovšetkým motorových vozidiel a vstupu nepovolaných osôb do 
vyhradených vonkajších priestorov v správe prevádzkovateľa 

ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:  

Osobným údajom v prípade monitorovania priestorov kamerovým systémom je ŠPZ vozidiel fyzických 
osôb a prípadný záznam fyzických osôb – posádky vozidiel a osôb opúšťajúcich parkovisko cez 
monitorovaný priestor. Dotknutými osobami sú všetky fyzické osoby, ktoré vstúpia do monitorovaného 
priestoru. 

DÔVOD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. 



 
 

2 
 

UMIESTNENIE KAMERY:  

Kamera  – stacionárna kamera umiestnená pri vstupe na parkovaciu plochu, sníma vstupujúce vozidlá. 

Monitorovanie kamerovým systémom je zabezpečované kamerou umiestnenou na stĺpe vo výške cca 

2,5 m, orientovanou na vstupné závory zo strany ulice Pažítková. Živý záznam je premietaný do PC 

pracovníkov SIEA – informátorov na vstupnej recepcii budovy SIEA, Bajkalská 27. Priestor s PC je 

uzamykateľný. Prístup do neho majú len službukonajúci informátori, poučení o povinnostiach pri 

spracúvaní osobných údajov. Predmetné PC je bez pripojenia na internet. Prístup do PC je nastavený 

zapamätaným heslom. 

PRÁVNY ZÁKLAD 

Čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. f) Zákona) - spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Plnenie úloh prevádzkovateľa v zmysle 

zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.  

SPRACÚVANIE A PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Záznamy sú spracúvané v reálnom čase. Záznamy sa neuchovávajú, ide o živé monitorovanie bez 

akéhokoľvek záznamu údajov. Prenos sa neuskutočňuje. 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

Každá z dotknutých osôb je riadne a zrozumiteľne poučená o svojich právach, najmä o práve namietať 

spracúvanie takto získaných osobných údajov, pričom môže Prevádzkovateľa kedykoľvek kontaktovať. 

Zároveň je vstup do monitorovaného priestoru jasne označený piktogramom s doplňujúcimi 

informáciami o účele, právnom základe a ďalších povinne zverejňovaných informáciách. Podrobnosti 

o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa sú priebežne aktualizované a vždy dostupné na 

webovom sídle prevádzkovateľa: https://www.siea.sk/o-siea/ochrana-osobnych-udajov/ 
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