Ukážka č.1
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo 00354/2020-Os-30
Predch. č. 00781/2019-Os
Bratislava dňa 23.10.2020

ROZHODNUTIE
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako príslušný
správny orgán podľa § 80 ods. 1, § 81 ods. 1 a § 81 ods. 3 písm. e) v spojení s § 107 ods. 1 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) v konaní o ochrane osobných údajov
(ďalej len „konanie“) podľa štvrtej hlavy piatej časti zákona č. 18/2018 Z. z. a podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) začatom na základe návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov
(ďalej len „návrh“) Viliama Orosa, Dlhá 4966/12A, 903 01 Senec (ďalej len „navrhovateľ“) voči
spoločnosti DAVIDSON HOLDING, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 950 676
(ďalej len „prevádzkovateľ“) vo veci podozrenia z porušenia Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)
rozhodol
1. podľa § 102 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. tak, že na základe čl. 58 ods. 2 písm.
d) Nariadenia prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia čl. 15 ods. 1 v nadväznosti na čl. 12
ods. 2 Nariadenia nevybavením žiadosti dotknutej osoby (navrhovateľa) uplatnenej dňa
06.06.2019 elektronickou poštou, zásady transparentnosti podľa čl. 5 ods. 1 písm. a) v
nadväznosti na čl. 13 Nariadenia nesplnením informačnej povinnosti prevádzkovateľa
voči dotknutým osobám pri získavaní ich osobných údajov prostredníctvom kamerového
informačného systému inštalovaného pri bytovom dome na ulici Dlhá 12, Senec
minimálne v čase od 03.05.2019, zásady zodpovednosti v zmysle čl. 5 ods. 2 v
nadväznosti na čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nepreukázaním prevahy oprávneného
záujmu prevádzkovateľa nad právami dotknutých osôb ukladá opatrenia, a zároveň
podľa § 102 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. tak, že na základe čl. 58 ods. 2 písm. i)
v spojení s čl. 83 ods. 5 písm. a) Nariadenia za dané porušenia prevádzkovateľovi ukladá
úhrnnú pokutu vo výške 2.000,- EUR (slovom dvetisic EUR).
2. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia plniť si voči dotknutým osobám informačnú povinnosť podľa čl. 13
Nariadenia a uvádzať pri získavaní ich osobných údajov všetky informácie podľa čl. 13
Nariadenia. Prevádzkovateľ je v stanovenej lehote ďalej povinný zosúladiť svoje

spracovateľské operácie s Nariadením a to blokovaním priestorov, ktorých monitorovanie
nie je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
3. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 21 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia informovať úrad o splnení opatrenia uloženého v predchádzajúcom bode
4. Uloženú pokutu je prevádzkovateľ povinný zaplatiť v lehote do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Štátnej pokladnice, Radlinského
32, 810 05 Bratislava 15 (kód banky 8180), číslo účtu 7000060312 (IBAN: SK41 8180
0000 0070 0006 0312, BIC:SPSRSKBAXXX) s uvedením variabilného symbolu
00354/2020.

Ukážka č.2
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo 00657/2021-Os-9
Bratislava dňa 12.10.2021

ROZHODNUTIE
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako príslušný správny
orgán podľa § 80 ods. 1, § 81 ods. 1 a § 81 ods. 3 písm. e) v spojení s § 107 ods. 1 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) v konaní o ochrane osobných údajov
(ďalej len „konanie“) podľa štvrtej hlavy piatej časti zákona č. 18/2018 Z. z. a podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) začatom z vlastnej iniciatívy úradu na základe výsledkov kontroly voči
spoločnosti DOMUS PD, s. r. o., Boskovičova 4, 831 01 Bratislava, IČO: 46 261 567 (ďalej len
„prevádzkovateľ“ alebo aj „kontrolovaná osoba“) vo veci podozrenia z porušenia Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)
rozhodol
1. podľa § 102 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. tak, že prevádzkovateľovi z dôvodu
porušenia
 zásady transparentnosti podľa čl. 5 ods. 1 písm. a) Nariadenia tým, že prevádzkovateľ
minimálne v čase výkonu kontroly dňa 09.07.2020 neposkytoval dotknutým osobám





nachádzajúcim sa v okolí kontrolovaných priestorov prevádzkovateľa na adrese M.
Falešníka 10, 971 01 Prievidza (ďalej len „kontrolovaná prevádzka“) informácie podľa čl.
13 Nariadenia v dostatočnom rozsahu najneskôr v momente získavania osobných údajov
dotknutých osôb prostredníctvom kamerového systému (tzn. najneskôr v mieste vstupu do
monitorovaného priestoru) inštalovaného na adrese M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza
(ďalej len „kamerový systém“),
zásady minimalizácie údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia tým, že
prevádzkovateľ minimálne v čase výkonu kontroly dňa 09.07.2020 kamerovým systémom
inštalovaným v priestoroch kontrolovanej prevádzky monitoroval aj okolie tejto
prevádzky (verejný priestor, obytný priestor a susediace pozemky), t.j. monitoroval
okolité priestory vo väčšom rozsahu, než bolo nevyhnutné na dosiahnutie
prevádzkovateľom stanoveného účelu,
zásady minimalizácie uchovávania podľa čl. 5 ods. 1 písm. e) v spojení s čl. 5 ods. 2
Nariadenia tým, že prevádzkovateľ minimálne v čase výkonu kontroly dňa 09.07.2020
osobné údaje dotknutých osôb získané prostredníctvom kamerového systému uchovával
po dobu dlhšiu, ako bola doba nevyhnutná na dosiahnutie sledovaného účelu spracúvania,
ukladá opatrenia na nápravu, a zároveň podľa § 102 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018
Z. z. tak, že na základe čl. 58 ods. 2 písm. i) v spojení s čl. 83 ods. 5 písm. a) Nariadenia
za dané porušenie prevádzkovateľovi ukladá úhrnnú pokutu vo výške 800,- EUR
(slovom osemsto EUR).

2. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia úradu predložiť dokument, z ktorého vyplýva nevyhnutnosť uchovávať
osobné údaje dotknutých osôb získané prostredníctvom kamerového systému po dobu
stanovenú prevádzkovateľom.
3. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 21 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia informovať úrad o splnení opatrenia uloženého v predchádzajúcom bode.
4. Uloženú pokutu je prevádzkovateľ povinný zaplatiť v lehote do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Štátnej pokladnice, Radlinského
32, 810 05 Bratislava 15 (kód banky 8180), číslo účtu 7000060312 (IBAN: SK41 8180
0000 0070 0006 0312, BIC:SPSRSKBAXXX) s uvedením variabilného symbolu
006572021.

