ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220
Číslo: 00....../2020-Ui-....
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. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o
ochrane osobných údajov“) kontrolným orgánom1) Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v zložení

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
Kontrolný orgán preveril spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb
prostredníctvom kamerového systému kontrolovanej osoby a na základe vyššie uvedeného
konštatuje, že kontrolovaná osoba nepostupuje v súlade so zásadou minimalizácie údajov
podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov tým, že monitoruje
svoje okolie (verejný priestor, obytný priestor a susediace pozemky) tzn. vo väčšom rozsahu,
než je nevyhnutné na dosiahnutie ňou stanoveného účelu.
Zásada minimalizácie uchovávania vyjadruje povinnosť prevádzkovateľa uchovávať
osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb iba po dobu potrebnú na
dosiahnutie účelu spracúvania. Doba uchovávania osobných údajov môže vyplývať buď z
právneho predpisu, ktorý spracúvanie osobných údajov upravuje alebo môže byť stanovená
samotným prevádzkovateľom. Kontrolovaná osoba vymedzila ako účel spracúvania osobných
údajov v kamerovom systéme „vnútornú ochranu verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie
kriminality a ochranu majetku pred krádežou alebo poškodzovaním, potlačenie anonymity a
páchania trestnej činnosti, vytvorenie systému vstupu s prioritou vstupu do záujmových a
monitorovaných priestorov, kontrola dodržiavania interných poriadkov najmä ochrany pred
pohybom neoprávnených osôb v chránených priestoroch, ktoré za určitým účelom vstúpili do
vnútorných priestorov prevádzkovateľa a pre zabezpečenie dôkazov v priestupkovom a trestnom
konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané bezpečnostným kamerovým systémom
používané ako dôkazy pre orgány činné v priestupkovom alebo trestnom konaní“. Doba
uchovávania osobných údajov dotknutých osôb stanovená kontrolovanou osobou nevyplýva, t. j.
nie je upravená ani vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov ani v inom všeobecne záväznom
právnom predpise. V danom prípade je teda povinnosťou prevádzkovateľa stanoviť vo vzťahu k
predmetnému účelu takú dobu uchovávania osobných údajov, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie
sledovaného účelu spracúvania.
1)

Kontrolný orgán je oprávnený konať, ak sú súčasne prítomní aspoň dvaja členovia kontrolného orgánu.
Podľa § 90 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je kontrola začatá dňom doručenia oznámenia o kontrole kontrolovanej osobe.
2)

Kontrolovaná osoba sa počas výkonu kontroly vyjadrila, že doba uchovávania záznamov
je nastavená na 7 dní (príloha, bod 1.6.33). Kontrolovaná osoba uviedla, že záznamy zo všetkých
kamier sú premazávané v maximálne 7-dňovej slučke. Kontrolný orgán počas výkonu kontroly
overil, že najstaršie záznamy z kamier sú zo dňa 03.07.2020 (príloha, bod 1.6), t. j. v čase výkonu
kontroly uchovávala kontrolovaná osoba záznamy v kamerovom systéme po dobu 6 kalendárnych
dní odo dňa ich vyhotovenia. Podľa vyjadrenia kontrolovanej osoby k lehote uchovávania
pristúpili z dôvodu, že ku kamerovému systému pristupuje výlučne p. Ing. ........................, ktorý
nie je zamestnancom kontrolovanej osoby a nezdržiava sa iba v priestoroch kontrolovanej osoby.
Vzhľadom na kontrolovanou osobou stanovený účel spracúvania osobných údajov je
možné vzniknuté škody na majetku alebo zdraví kontrolovanej osoby alebo členov jej rodiny
rozpoznať v priebehu jedného alebo niekoľkých dní. Stanovenie 7 dňovej lehoty uchovávania
osobných údajov spracúvaných v kamerovom systéme, prekračuje dobu počas ktorej je
nevyhnutné osobné údaje uchovávať na splnenie sledovaného účelu spracúvania osobných údajov.
Pri zohľadnení zásad čl. 5 ods. 1 písm. c) a e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
konkrétne minimalizácie údajov a minimalizácie uchovávania, by sa osobné údaje mali vo väčšine
prípadov vymazať, v ideálnom prípade automaticky po niekoľkých dňoch. Čím je stanovená
lehota uchovávania dlhšia (najmä ak presahuje 72 hodín), tým viac zdôvodnení oprávnenosti
účelu a nutnosti uchovávania treba poskytnúť. Kontrolovaná osoba počas kontroly kontrolnému
orgánu nepreukázala potrebu (nevyhnutnosť) uchovávať osobné údaje dotknutých osôb v
kamerovom systéme po ňou stanovenú 7 dňovú lehotu.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaná osoba pri spracúvaní osobných údajov
dotknutých osôb prostredníctvom kamerového systému na účel ktorý si stanovila postupuje
v rozpore s čl. 5 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (minimalizácia
uchovávania), a to z dôvodu, že uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu dlhšiu ako
je doba nevyhnutná na dosiahnutie sledovaného účelu.

1)

Kontrolný orgán je oprávnený konať, ak sú súčasne prítomní aspoň dvaja členovia kontrolného orgánu.
Podľa § 90 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je kontrola začatá dňom doručenia oznámenia o kontrole kontrolovanej osobe.
2)

