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1. Rozsah pôsobnosti

Generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu Európskeho parlamentu (ďalej len „GR
SAFE“) využíva bezpečnostné kamery na monitorovanie konkrétnych priestorov,
podujatí, činností alebo osôb pomocou vizuálneho monitorovacieho systému
nazývaného priemyselná televízia (ďalej len „CCTV“).

V týchto zásadách týkajúcich sa bezpečnostného kamerového systému sa opisuje
bezpečnostný kamerový systém Európskeho parlamentu, jeho účel, používanie
a záruky zavedené na ochranu osobných práv dotknutých osôb, ako sa stanovuje v nariadení
(EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami Únie
(ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/1725“).

2. Obmedzenie účelu

Bezpečnostný kamerový systém poskytuje podporu pri zabezpečovaní bezpečnosti
a ochrany, ako je stanovené v pravidlách bezpečnosti a ochrany v Európskom parlamente1.

GR SAFE preto používa bezpečnostný kamerový systém s cieľom predísť možným
ohrozeniam poriadku a bezpečnosti vrátane neoprávneného fyzického prístupu
do priestorov Európskeho parlamentu alebo do priestorov s obmedzeným prístupom či
citlivých priestorov, k IT infraštruktúre alebo informáciám, odrádzať od nich a riešiť ich.

GR SAFE môže ďalej používať záznamy z CCTV pri bezpečnostných a pomocných
vyšetrovaniach vykonávaných v rámci svojho mandátu.

Prenosy záznamov z CCTV sa uskutočňujú len v súlade s podmienkami uvedenými v oddiele
6.2: „Poskytnutie a prenosy videozáznamov“.

Bezpečnostný kamerový systém sa nepoužíva na žiadne iné účely2.

3. Právny základ

Používanie bezpečnostného kamerového systému Európskeho parlamentu sa riadi týmito
právnymi základmi:

- Európsky parlament – rozhodnutie Predsedníctva z 15. januára 2018 o pravidlách
bezpečnosti a ochrany v Európskom parlamente (2018/C 79/04),

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi,
úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
nariadenie č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES,

1 Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 15. januára 2018 o pravidlách bezpečnosti a ochrany v
Európskom parlamente (2018/C 79/04).
2 Článok 4 nariadenia (EÚ) 2018/1725.
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- Európsky parlament – rozhodnutie Predsedníctva zo 17. júna 2019 o vykonávacích
predpisoch týkajúcich sa nariadenia (EÚ) 2018/1725,

- rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 15. apríla 2013 o pravidlách
zaobchádzania s dôvernými informáciami zo strany Európskeho parlamentu, Ú. v. EÚ
C 96, 1.4.2014, s. 1,

- Politika informačnej bezpečnosti Európskeho parlamentu z 2. júna 2020, Geda
(D(2020)14287).

4. Chránené oblasti

GR SAFE rozhoduje o umiestnení kamier, uhloch záberu a oblastiach chránených
bezpečnostným kamerovým systémom, pričom plne zohľadňuje usmernenia európskeho
dozorného úradníka pre ochranu údajov3.

Kamery sa rozmiestňujú na základe posúdenia rizík, aby sa zabezpečilo, že sú nasmerované
len na najdôležitejšie miesta, zóny a uhly záberu vo vnútri a mimo budov, a tým sa zaručí
riadne dodržiavanie týchto zásad.

Konkrétnejšie sú kamery nainštalované na monitorovanie vchodov do budov a východov
z nich a ich bezprostrednej blízkosti vrátane verejne prístupných zón (ako sú hlavné vchody,
núdzové a požiarne východy, vstupy na parkoviská, výstupné miesta pre VIP, námestie
Esplanade atď.). Kamery okrem toho monitorujú niekoľko dôležitých schodísk alebo
spojovacích bodov, ako aj vysokoprofilové oblasti, ktoré potrebujú dodatočné zabezpečenie,
ako sú napríklad priestory s cenným majetkom, dôvernými a citlivými informáciami alebo
citlivé miestnosti a priestory s obmedzeným prístupom.

Priestory, v ktorých sa predpokladá vysoká miera súkromia, ako sú individuálne kancelárie
alebo priestory na trávenie voľného času, sa nemonitorujú.

Monitorovanie mimo priestorov Parlamentu je obmedzené na minimálny okruh potrebný
na zabezpečenie vykonávania týchto zásad a vykonáva sa v súlade s príslušnými právnymi
predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

4.1. Bezpečnostný kamerový systém ad hoc

V riadne odôvodnených prípadoch môže GR SAFE použiť bezpečnostný kamerový systém
ad hoc na konkrétny účel a na obmedzený čas.

Kamery používané v rámci bezpečnostného kamerového systému ad hoc sa inštalujú
na základe písomnej žiadosti a predchádzajúceho písomného povolenia generálnej riaditeľky
GR SAFE.

Bezpečnostný kamerový systém ad hoc sa môže používať maximálne jeden mesiac.
Pri akomkoľvek predĺžení tohto obdobia je potrebné zopakovať uvedený postup.

Kamery nahrávajú len počas vopred vymedzených časov.

3 Usmernenia sú k dispozícii na stránke:
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-03-17_video-surveillance_guidelines_en.pdf a na:
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/video-surveillance-follow_en.
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Zábery zaznamenané prostredníctvom kamerového systému ad hoc sa neukladajú, okrem
prípadov, keď sú označené ako dôležité na účely bezpečnostného vyšetrovania, v takom
prípade sa uložia spolu so záznamami o vyšetrovaní.

V riadne odôvodnených prípadoch a po konzultácii s úradníkom pre ochranu údajov sa
bezpečnostný kamerový systém ad hoc môže nainštalovať skryto.

5. Získané osobné údaje a technické špecifikácie systému

Bezpečnostný kamerový systém Európskeho parlamentu je štandardný systém CCTV.
Všetky kamery sú v prevádzke 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Väčšina kamier zaznamenáva iba zmeny v pixeloch, čo znamená, že prístup k riadnym
záberom je podmienený tým, že systém rozpozná pohyb. Zaznamenáva akýkoľvek pohyb
zistený kamerami v chránenej oblasti spolu s časom, dátumom a miestom. V takom prípade
kvalita obrazu umožňuje identifikovať osoby alebo iné detaily na kamerovom zázname.

Všetky kamery, či už s detekciou pohybu, alebo bez nej, podliehajú rovnakým prísnym
bezpečnostným opatreniam.

Systém v súčasnosti nepoužíva CCTV so zaznamenávaním zvuku. Európsky parlament
nepoužíva v rámci bezpečnostného kamerového systému webové kamery.

V súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) 2018/1725 nie je bezpečnostný kamerový systém
určený na získavanie osobitných kategórií údajov.

6. Prístup k záberom a poskytovanie informácií

6.1 Prístupové práva pre oprávnené osoby a správcov systému

Iba generálna riaditeľka GR SAFE (ďalej len „prevádzkovateľ“) je oprávnená udeliť, zmeniť
alebo zrušiť prístupové práva.

Prístupové práva sa udeľujú používateľom na základe potreby poznať (need-to-know) (tým,
pre ktorých je prístup nevyhnutne potrebný na vykonávanie ich úloh) a sú obmedzené na účely
týchto zásad týkajúcich sa CCTV, ako aj na technickú údržbu systému.

GR SAFE vedie interný záznam o prístupových právach a systematicky zaznamenáva každé
vyhotovenie kópie záznamu. Vyhotovovanie kópií záznamu na účely technickej údržby
prebieha bez zobrazenia obrazu.

6.2 Poskytovanie a prenosy záznamov

GR SAFE môže poskytnúť alebo preniesť záznam z CCTV bezpečnostným službám iných
európskych inštitúcií alebo bezpečnostným orgánom, súdnym orgánom alebo orgánom
presadzovania práva členského štátu EÚ. K takýmto prenosom môže dôjsť len na žiadosť
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týchto strán – nejde o pravidelné ani bežné prenosy – a v súlade s postupom opísaným v tejto
časti4.

Každé poskytnutie alebo prenos podlieha schváleniu prevádzkovateľa, prísnemu posúdeniu
nevyhnutnosti takéhoto poskytnutia alebo prenosu a odporúčaniu právnej služby Európskeho
parlamentu.

V prípadoch, ktoré sa týkajú poslanca Európskeho parlamentu, sa vyžaduje formálny súhlas
predsedu Európskeho parlamentu. V prípadoch, ktoré sa týkajú zamestnanca, sa vyžaduje
formálny súhlas generálneho tajomníka.

O každom takomto poskytnutí alebo prenose je informovaný úradník Európskeho parlamentu
pre ochranu údajov.

GR SAFE dokumentuje celý proces.

7. Obdobie uchovávania

GR SAFE uchováva záznamy z CCTV jeden mesiac.

Záznamy získané v rámci bezpečnostného vyšetrovania sa uchovávajú počas trvania
vyšetrovania a v prípade potreby sa archivujú spolu s vyšetrovaním až na obdobie desať
rokov. GR SAFE takéto uchovávanie dôsledne dokumentuje.

8. Bezpečnostné opatrenia

Európsky parlament používa najlepšie dostupné technologické riešenia, ktoré zohľadňujú
ochranu súkromia, v súlade so zásadami „ochrany súkromia už v štádiu návrhu“
a „minimalizácie údajov“.

GR SAFE využíva súbor technických a organizačných bezpečnostných opatrení na ochranu
údajov obsiahnutých v záznamoch z CCTV.

Systém CCTV ako taký nie je prepojený so žiadnym iným systémom mimo Európskeho
parlamentu a majú k nemu prístup len osobitne poverení pracovníci GR SAFE. GR SAFE
šifruje archivované videosúbory počas obdobia ich uchovávania a dôsledne zaznamenáva
každú manipuláciu so systémom.

Okrem toho GR SAFE podmieňuje získanie prístupových práv absolvovaním povinnej
internej odbornej prípravy a prijatím záväzkov v oblasti dôvernosti.

GR SAFE systematicky rozmazáva zábery, ktoré by mohli viesť k identifikácii osôb, ktorých
sa netýka bezpečnostné ani pomocné vyšetrovanie.

4 GR SAFE nevyhovie žiadostiam o hĺbkovú analýzu údajov (tzv. data mining) ani o postup analýzy údajov z
rôznych hľadísk a ich zhrnutie do nových užitočných informácií.
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Sú zavedené potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bezpečnostný kamerový systém
Európskeho parlamentu mohol fungovať v prípade výpadku prúdu a aby sa zabezpečili
minimálne podmienky bezpečnosti a ochrany.

9. Informácie pre verejnosť

Európsky parlament poskytuje verejnosti informácie o bezpečnostnom kamerovom systéme
tým, že:

- vydáva oznamy na mieste s cieľom upozorniť verejnosť, že prebieha monitorovanie,
a poskytnúť jej základné informácie o spracovaní takéhoto monitorovania,

- sprístupňuje zhrnutia zásad používania bezpečnostného kamerového systému
na recepciách a na webovom sídle Európskeho parlamentu,

- sprístupňuje zásady ochrany videozáznamov na intranete a webovom sídle
Európskeho parlamentu.

Pri všetkých týchto troch spôsoboch sa uvádza e-mailová adresa pre prípad ďalších otázok
a informácií o príslušných právach dotknutej osoby.

10. Práva dotknutých osôb

GR SAFE poskytuje individuálne oznámenie každej osobe identifikovanej na kamere
v každom z týchto prípadov:

vždy, keď GR SAFE:

- uchováva ich totožnosť v spise,
- uchováva ich totožnosť aj po uplynutí bežného obdobia uchovávania,
- použije záznam v konaní, ktoré sa týka danej osoby,
- poskytuje alebo prenáša zábery mimo GR SAFE.

Členovia verejnosti majú právo uplatniť si práva na ochranu osobných údajov podľa
nariadenia (EÚ) 2018/1725 tak, že sa s akoukoľvek žiadosťou obrátia na prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ pre bezpečnostný kamerový systém Európskeho parlamentu
Generálna riaditeľka pre bezpečnosť a ochranu
Rue Wiertz 60, B-1047 Brusel
E-mailová adresa: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

GR SAFE zašle dotknutej osobe potvrdenie o prijatí žiadosti do piatich pracovných dní
od prijatia žiadosti5.

5 Toto potvrdenie o prijatí nie je potrebné, ak sa na žiadosť poskytne vecná odpoveď v rovnakej lehote piatich
pracovných dní. Odpoveď sa dotknutej osobe zašle v lehotách stanovených v článku 14 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ)
2018/1725.
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GR SAFE odpovie dotknutej osobe v súvislosti s obsahom otázky do 30 kalendárnych
dní, pokiaľ prevádzkovateľovi nezabráni v dodržaní lehoty oprávnený dôvod. Prevádzkovateľ
informuje dotknutú osobu o všetkých prípadných oneskoreniach a ich dôvodoch.

Na získanie prístupu k svojim údajom musia dotknuté osoby nespochybniteľne preukázať
svoju totožnosť, musia uviesť – vždy, keď je to možné – dátum, čas, miesto a okolnosti
záznamu, ku ktorému chcú získať prístup, a musia poskytnúť svoju aktuálnu fotografiu,
aby ich GR SAFE mohlo identifikovať na preskúmaných záberoch.

Prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, ak je
zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä z dôvodu jej opakovania6. GR SAFE to
posudzuje na základe jednotlivých prípadov. Prevádzkovateľ nesie bremeno preukázania
zjavnej neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti.

V prípade veľmi zložitej žiadosti, alebo ak je pravdepodobné, že žiadosť povedie k ohrozeniu
práv a slobôd iných dotknutých osôb, sa prevádzkovateľ poradí s úradníkom Európskeho
parlamentu pre ochranu údajov.

Európsky parlament neúčtuje žiadateľom poplatky za uplatnenie ich práv na ochranu údajov.

Prevádzkovateľ môže obmedziť práva, ktoré sú dotknutým osobám priznané
nariadením (EÚ) 2018/1725, ak by uplatnenie takéhoto práva ohrozilo účel
bezpečnostného vyšetrovania7. GR SAFE skúma túto možnosť na základe jednotlivých
prípadov a v prípade potreby tento proces riadne zdokumentuje a o každom takomto
obmedzení informuje úradníka Európskeho parlamentu pre ochranu údajov.

11. Právo podať sťažnosť

Každý jednotlivec má právo podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu
údajov (e-mailová adresa: edps@edps.europa.eu), ak sa domnieva, že v dôsledku
spracúvania jeho osobných údajov Európskym parlamentom boli porušené jeho práva podľa
nariadenia (EÚ) 2018/1725. GR SAFE odporúča jednotlivcom, aby sa pred takýmto krokom
pokúsili získať ďalšie informácie tým, že sa obrátia na:

Prevádzkovateľa pre bezpečnostný kamerový systém Európskeho parlamentu:
Generálna riaditeľka pre bezpečnosť a ochranu
Rue Wiertz 60, B-1047 Brusel
E-mailová adresa: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

a/alebo

Úradník pre ochranu údajov Európskeho parlamentu
Telefón: +352 4300 23595
E-mailová adresa: data-protection@ep.europa.eu

6 Článok 14 nariadenia (EÚ) 2018/1725.
7 Článok 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725 a príloha I k rozhodnutiu Predsedníctva Európskeho parlamentu zo 17. júna
2019 o vykonávacích predpisoch týkajúcich sa nariadenia (EÚ) 2018/1725.



9/9

SK

Zamestnanci môžu požiadať o preskúmanie aj svoj menovací orgán podľa článku
90 služobného poriadku.

12. Konzultácie a vnútorný audit ochrany údajov

Európsky parlament prevádzkuje svoj kamerový bezpečnostný systém v plnom súlade
s nariadením (EÚ) 2018/1725.

GR SAFE pri vypracúvaní týchto zásad konzultovalo s úradníkom Európskeho parlamentu
pre ochranu údajov.

GR SAFE vykonáva pravidelné preskúmania ochrany údajov s cieľom posúdiť, či:

- správne vykonáva zásady používania kamerového bezpečnostného systému (audit
zhody),

- kamerový bezpečnostný systém je naďalej potrebný,
- systém naďalej slúži na svoj deklarovaný účel,
- primerané alternatívy nie sú k dispozícii,
- pravidelne sa zabezpečuje minimalizácia údajov.


