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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Smernica
k používaniu kamerového systému
spracovaná v zmysle požiadaviek Nariadenia EÚ 2016/679 (General Data Protection Regulation) a zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
Smernica je určená fyzickým osobám pohybujúcim sa v monitorovanom priestore:
- zamestnanci prevádzkovateľa
- žiaci prevádzkovateľa
- zamestnanci servisných a dodávateľských firiem
- ostatní návštevníci
Účelom používania kamerového systému je monitorovanie voľného pohybu osôb a motorových vozidiel
v priestoroch prevádzkovateľa (budovy, parkoviská a priľahlé priestory) prístupných verejnosti formou
vytvárania videozáznamu. Dôvodom je prevencia a dokumentovanie prípadnej vzniknutej škody na živote,
zdraví alebo majetku, cestou príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra a pod.). Monitorovanie priestorov
sa vykonáva v súlade s §13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. 1
Predmet smernice
Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky používania kamerového systému, vymedzuje základné pojmy
súvisiace s jeho používaním, popisuje umiestnenie jednotlivých kamier v podmienkach prevádzkovateľa,
stanovuje podmienky sprístupnenia a poskytnutia záznamu kamery, stanovuje podmienky a lehotu na likvidáciu
osobných údajov.
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
-

-

-

kamerový systém
je technické zariadenie s inštalovanými kamerami vo vytipovaných priestoroch prevádzkovateľa
monitorovaný priestor
sú interné alebo externé priestory prevádzkovateľa alebo verejne prístupné priestranstvá, ktoré sa
nachádzajú v zornom poli optiky kamerového systému.
osobný údaj
je v tomto prípade biometrický údaj (zobrazenie tváre) v zmysle článku 4 bod 14 Nariadenia, doplňujúcim
údajom je v tomto prípade záznam dopravného prostriedku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore.
obsluha kamerového systému
je zamestnanec prevádzkovateľa, ktorý bol poučený o zásadách spracúvania osobných údajov, bol
oboznámený s technickým zariadením a spôsobom jeho používania.

Čl.3
Oprávnenia k obsluhe kamerového systému
vrátnik, informátor
povolené:
sledovať on-line záznam, prispôsobovať si rozhranie na sledovanie obrazu, monitorovať funkčnosť systému
nepovolené:
meniť nastavenie kamerového systému a vlastností systému, pracovať so záznamom
zástupcovia riaditeľa školy
povolené:
sledovať on-line záznam, prispôsobovať si rozhranie na sledovanie obrazu, monitoruje funkčnosť systému,
vyhľadávať nahraný videozáznam, osobne archivovať vybrané udalosti, vykonať nastavenie kamerového
systému
povolené s obmedzením:
poskytnúť alebo sprístupniť záznam iným osobám len na základe súhlasu riaditeľa školy
riaditeľ školy
povolené:
všetky zákonné činnosti súvisiace s monitorovaním priestorov školy
Čl.4
Poskytnutie a sprístupnenie záznamu kamerového systému, vedenie evidencie
O požiadavke okamžitého sprístupnenia kamerového záznamu zamestnancovi Polície, súdu, prokuratúry alebo
spravodajskej služby musí byť riaditeľ školy informovaný bezodkladne po predložení služobného preukazu
zamestnanca, ktorý sprístupnenie požaduje.
Sprístupnenie vykoná len zamestnanec, ktorý je k tomu oprávnený. Zároveň spíše stručný záznam do knihy
služieb, ktorá je uložená v priestoroch vrátnice. V zázname uvedie identifikačné údaje zo služobného preukazu
osoby, ktorej sa záznam sprístupňuje, čas sprístupnenia, časový údaj o hľadanej udalosti.
V prípade písomnej požiadavky oprávneného subjektu o poskytnutie záznamu z kamerového systému je
o požiadavke informovaný riaditeľ školy. Poskytnutie ako aj zápis do knihy služieb vykoná zamestnanec, ktorý
je k tomu oprávnený. V zázname uvedie okrem vyššie uvedených informácií aj informáciu o spôsobe a termíne
vybavenia požiadavky.
Čl. 5
Označenie priestoru monitorovania
S ohľadom na občiansky zákonník, prevádzkovateľ oboznamuje osoby vstupujúce do priestorov
prevádzkovateľa s inštalovaným kamerovým systémom informáciou o monitorovaní kamerovým systémom
formou oznámenia pri vchode do priestorov prevádzkovateľa.
Čl. 6
Identifikácia jednotlivých snímacích zariadení (kamier)
Kamerový systém a záznamové zariadenie (DVR, počítač)) kamerového systému sa nachádzajú v priestoroch
školy.
Záznamy z kamier je možné sledovať on-line na monitore v priestore vrátnice.

Čl. 7
Účel a použitie osobných údajov z kamerového záznamu
Interné a externé priestory prevádzkovateľa sú monitorované za účelom predchádzania alebo dokumentovania
prípadnej škody na zdraví alebo majetku. Zákonnosť spracúvania je daná oprávneným záujmom
prevádzkovateľa, podľa §13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Záznam z kamerového systému môže použiť len zamestnanec k tomu oprávnený v súlade s rozsahom svojho
oprávnenia. Záznam z kamerového systému možno použiť za účelom dokumentovania úrazu v priestoroch
prevádzkovateľa, v trestnoprávnom konaní, v občianskoprávnom konaní alebo v pracovnoprávnom konaní
v súlade so zákonnými normami.
Záznamy získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám, okrem zákonom určených
oprávnených osôb. Na záznam z kamerového systému sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Čl. 8
Zálohovanie a likvidácia záznamu
Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného alebo iného konania, záznam sa automaticky zlikviduje
po zaplnení kapacity pamäte zariadenia. Kapacita pamäte je 10 dní.
Záznam, ktorý bol poskytnutý alebo sprístupnený ako dôkazný materiál v konaní je zálohovaný na
chránenom adresári po dobu troch mesiacov, následne bude zlikvidovaný vymazaním.
Čl. 9
Povinnosť mlčanlivosti
Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali pomocou
kamerového systému. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru.
Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom, priestupkovom,
pracovnoprávnom alebo občianskoprávnom konaní a Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Zamestnanec nesmie informácie získané kamerovým systémom využiť na iný účel ako je stanovený v tejto
smernici.
Čl. 10
Záverečné ustanovenie
Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom jej zverejnenia.
V Banskej Bystrici dňa: 25.05.2018

Mgr. Tibor Sedlický
riaditeľ školy

