
 
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220 
Číslo: 0000/2020 

PROTOKOL O KONTROLE 
spracúvania osobných údajov 

 
 
vykonanej podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/20.. Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane 
osobných údajov“) kontrolným orgánom1) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky (ďalej len „úrad“) v zložení  
 

 

na základe písomného poverenia na vykonanie kontroly číslo 00000/20-Ui-3 zo dňa 05.11.20.. 

 

 
PREDMET KONTROLY 

 
Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a 

podmienkami zákonného spracúvania. Práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov. 
Existencia a obsah súvisiacich pokynov prevádzkovateľa adresovaných sprostredkovateľovi. 

 
 

PREUKÁZANÉ KONTROLNÉ ZISTENIA S ICH ODÔVODNENÍM 

 
1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  

 
         Podľa čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov spracúvanie je zákonné iba 
vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:  
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo 
viaceré konkrétne účely,  
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, 
alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,  
c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,  
d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej 
fyzickej osoby,  
e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,  
f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo 
tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné 
práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je 
dotknutou osobu dieťa.  
 
          Písmeno f) prvého odseku sa nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci 
pri výkone ich úloh.  
 
        Podľa čl. 6 ods. 2 členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť špecifickejšie ustanovenia s 
cieľom prispôsobiť uplatňovanie pravidiel tohto nariadenia s ohľadom na spracúvanie v súlade s 



odsekom 1 písm. c) a e), a to presnejším stanovením osobitných požiadaviek na spracúvanie a 
stanovením ďalších opatrení, ktorými sa zaistí zákonné a spravodlivé spracúvanie, vrátane 
požiadaviek na iné osobitné situácie spracúvania stanovené v kapitole IX.  
 
       Podľa čl. 6 ods. 3 základ pre spracúvanie uvedené v odseku 1 písm. c) a e) musí byť 
stanovený:  
a) v práve Únie alebo  
b) v práve členského štátu vzťahujúcom sa na prevádzkovateľa  
 
         Kamerový systém v aktuálnej konfigurácii je podľa vyjadrenia kontrolovanej osoby funkčný 
približne od mája 20... Účelom prevádzkovania kamerového systému je zabezpečenie 
monitorovania okolia a vnútorných priestorov prevádzkovateľa. Hlavným cieľom je ochrana 
majetku prevádzkovateľa, vnútorná ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie 
kriminality, ochrana majetku pred krádežou alebo poškodzovaním. Kontrolovaná osoba vyhlásila, 
že je výlučným prevádzkovateľom kamerového systému (ďalej aj „KS“) a osobné údaje 
dotknutých osôb spracúva v kamerovom systéme podľa „čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 
2016/679 GDPR“ (oprávnený záujem).  
 
         Oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany môže poskytnúť právny základ pre 
spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné 
práva a slobody dotknutej osoby. Oprávnený záujem si vyžaduje dôkladné posúdenie toho, či 
dotknutá osoba môže v danom čase a kontexte očakávať, že sa môže spracúvanie jej osobných 
údajov uskutočniť. Tento právny základ spracúvania osobných údajov si vyžaduje porovnanie 
oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (kontrolovaná osoba) alebo tretia strana, so 
záujmami dotknutej osoby, t. j. vykonanie testu proporcionality, a to ešte pred samotným začatím 
spracúvania osobných údajov. Z výsledku testu proporcionality vyplynie, či oprávnený záujem 
prevádzkovateľa alebo tretej strany prevažuje nad záujmami, základnými právami a slobodami 
dotknutej osoby. V zmysle zásady zodpovednosti je povinnosťou prevádzkovateľa (kontrolovanej 
osoby), aby preukázal, že jeho oprávnené záujmy prevažujú nad záujmami alebo základnými 
právami a slobodami dotknutej osoby, čím dochádza k splneniu podmienky zákonnosti podľa čl. 6 
ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 
 
          Vo vzťahu k splneniu podmienok zákonného spracúvania kontrolovaná osoba na 
preukázanie súladu s čl. 5 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov predložila 
kontrolnému orgánu dokument „Test proporcionality na posúdenie oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa – monitorovanie kamerovým systémom a sieťová bezpečnosť“ (príloha bod 
1.5), ktorý je súčasťou dokumentu implementácia bezpečnostnej politiky GDPR.  
 
          Vyhodnotením obsahu dokumentov bolo zistené, že kontrolovaná osoba sa zaoberala 
porovnaním jej oprávnených záujmov so základnými právami a slobodami dotknutých osôb, t. j. 
že kontrolovaná osoba vykonala test proporcionality, v rámci ktorého (okrem iného) vyhodnotila, 
že na účel naplnenia kontrolovanou osobou sledovaného záujmu nie je možné použiť menej 
invazívne prostriedky na dosiahnutie sledovaného účelu.  
 
           Kontrolný orgán overil zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutých osôb 
kamerovým systémom a po posúdení obsahu dokumentov predložených kontrolovanou 
osobou konštatuje, že kontrolovaná osoba spracúva osobné údaje dotknutých osôb 
prostredníctvom kamerových systémov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov. 

 


