Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
podľa vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní
vplyvu na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Obec Šarišské Michaľany

Účel spracovania
osobných údajov

Zabezpečovací kamerový systém v určených lokalitách slúžiaci na
monitorovanie vymedzeného priestoru za účelom bezpečnosti a
ochrany majetku občanov a návštevníkov obce.

Zoznam alebo rozsah
osobných údajov, ktoré
sú predmetom
spracúvania

Videozáznam osôb a automobilov.

Zoznam alebo okruh
príjemcov, ktorým sú
osobné údaje
poskytnuté

Orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní.

Uplatnenie zásady
zákonnosti podľa § 6
zákona

Osobné údaje sa spracovávajú na základe právneho základu - verejný
záujem

Uplatnenie zásady
obmedzenia účelu podľa
§ 7 zákona

Osobné údaje sa získavajú len za účelom ochrany majetku a zaistenie
bezpečnosti občanov a návštevníkov obce. Údaje z kamerového
systému budú poskytnuté len orgánom činným v trestnom alebo
priestupkovom konaní. K video záznamu majú prístup len poučení
pracovníci obecného úradu.

Uplatnenie zásady
minimalizácie osobných
údajov podľa § 8 zákona

Spracováva sa len záznam z kamier. Pracovníci obecného úradu majú
len možnosť sledovať záznam. Prístup k uloženému záznamu majú len
vybraní zamestnanci obecného úradu, ktorí sú náležite poučení podľa
smernice.

Uplatnenie zásady
správnosti podľa § 9
zákona

Výstup z kamier je neustále aktualizovaný.

Uplatnenie zásady
minimalizácie
uchovávania podľa § 10
zákona

Záznam v kamier je uchovávaný 15 dní. Po tomto termíne je
automaticky vymazaný.

Uplatnenie zásady
integrity a dôvernosti
podľa § 11 zákona

Popis a ochrana údajov je súčasťou rizikovej analýzy, kde sú popísané
tiež dopady pre dotknuté osoby. Výstup z rizikovej analýzy je prílohou
tohto posúdenia.

Dodržiavanie postupov
na uplatňovanie práv
dotknutých osôb podľa §
19 až 28 zákona

Dotknuté osoby sú informované o spracovaní osobných údajov formou
piktogramov umiestnených pred priestorom monitorovaným
kamerami. Prostredníctvom piktogramov sú informovaní o názve a sídle
prevádzkovateľa a o účele spracovania osobných údajov.
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Dodržiavanie postupov
na zabezpečenie
zákonného spracúvania
osobných údajov
sprostredkovateľom
podľa § 34 zákona

Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľovi.

Primerané záruky
súvisiace s prenosom
osobných údajov do
tretej krajiny alebo
medzinárodnej
organizácii podľa § 47 až
51 zákona

Nie je prenos osobných údajov do tretích krajín.

Primerané technické a
organizačné opatrenia
podľa § 32 zákona

Boli prijaté opatrenia na základe vykonanej rizikovej analýzy. Návrh
opatrení je prílohou tohto posúdenia.

Názory dotknutých osôb
alebo organizácií
zastupujúcich záujmy
dotknutých osôb na
spracúvanie osobných
údajov získané podľa §
42 ods. 6 zákona

Kamerový systém slúži pre potreby občanov obce a niektoré kamery
boli nainštalované priamo na ich podnet.
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