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Informačná povinnosť prevádzkovateľa - kamerový systém 
podľa ustanovenia čl. 13 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 GDPR“) a § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) 

 

(ďalej len „Informácia“) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú: 

a. Obchodné meno:  AS Trenčín, a.s. 

b. Sídlo:  Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín, Slovenská republika 

c. IČO:  363 29 509 

d. Registrácia:  v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, 

oddiel Sa, vložka č. 10328/R  

e. Kontaktné údaje:  astrencin@astrencin.sk, +421 32 744 1137 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov:  

a. Ochrana majetku Prevádzkovateľa - spôsob a prostriedok zabezpečenia bezpečnosti a ochrany 

majetku Prevádzkovateľa a ochrany zdravia a majetku Dotknutých osôb prostredníctvom 

kamerového systému,  

b. Organizovanie verejných športových  podujatí - nepretržité monitorovanie verejných priestorov a 

identifikácia fyzickej osoby alebo iného predmetu, zabezpečenie záznam v digitálnej forme. 

 

2. Právny základ spracúvania osobných údajov:  

a. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – ochrana majetku a zdravia (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 

GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona), 

b. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 

písm. c) Zákona), konkrétne všeobecne záväzných právnych predpisov – § 21 zákon č. 1/2014 Z. z. o 

organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

3. Kategória príjemcov: Orgány činné v trestnom konaní a priestupkový orgán, súd. 

 

4. Prenos údajov do tretích krajín: Prenos údajov sa neuskutočňuje. 

 

5. Doba uchovávania:  

a. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, 

záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 12 dní odo dňa nasledujúceho po 

dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. 

b. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania, priestupkového konania, 

správneho konania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho konania, vedenia a využívania 

informačného systému podľa § 22 a na účely plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a 

bezpečnosti štátu, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 12 dní odo dňa 

nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. 

 

6. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. 

 

7. Poučenie  o právach dotknutej osoby podľa § 13 – 23 Nariadenia GDRP v nadväznosti § 19 – 28 Zákona: 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa: 

a. požadovať prístup k jej osobným údajom; 

b. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov; 

c. namietať spracúvanie osobných údajov; 

d. na prenosnosť svojich osobných údajov; 

e. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky. 
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