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PRÍLOHA – OZNÁMENIE O KAMEROVOM MONITOROVACOM SYSTÉME 

POUŽÍVANOM V EURÓPSKOM PARLAMENTE 

 

Toto zhrnutie obsahuje niekoľko hlavných bodov týkajúcich sa kamerového 
monitorovacieho systému Európskeho parlamentu a slúži len na informačné účely. 
Úplný opis politiky kamerového monitorovacieho systému možno nájsť na internete 
na adrese:  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/stay-informed/security-and-
access 

alebo si ho možno vyžiadať od generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť a ochranu, 
ktorého kontaktné údaje sú uvedené nižšie. 
 
1 – Identita prevádzkovateľa 

 

Prevádzkovateľom je generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu 
v Európskom parlamente. Kontaktné údaje sú uvedené nižšie. 
 
2 – Stručný opis rozsahu kamerového monitorovacieho systému 
 

Umiestnenie kamier a pozorovacie uhly vychádzajú z metodickej analýzy rizík 
a posúdenia vplyvu na ochranu údajov, čo zabezpečuje, že kamery snímajú 
len najrelevantnejšie miesta vo vnútri a v okolí budov, akými sú hlavné vchody, 
únikové a požiarne východy a vchody do parkovacích garáží, ako aj v blízkosti 
niektorých dôležitých schodísk, priechodov a určitých dôležitých priestorov 
či priestorov s obmedzeným prístupom, ktoré si vyžadujú dodatočné bezpečnostné 
opatrenia. Vo veľmi výnimočných prípadoch a za prísnych podmienok možno 
v rámci prebiehajúceho vyšetrovania dočasne umiestniť samostatné kamery, ktoré 
nie sú pripojené ku kamerovému systému. 
 
3 – Právny základ kamerového monitorovacieho systému 
 

Rozhodnutia Predsedníctva Európskeho parlamentu zo 6. decembra 2002, 3. mája 
2004, 6. júla 2011 a 15. januára 2018 a politika využívania kamerového 
monitorovacieho systému schválená 20. apríla 2013 vrátane následných aktualizácií. 
 
4 – Zozbierané údaje a účel kamerového monitorovacieho systému 
 

Zozbierané údaje: videozáznam (digitálne snímky s uvedením času, dátumu 
a miesta). 
 
Účel: Európsky parlament využíva kamerový monitorovací systém, aby zaručil: 
bezpečnosť a ochranu svojich budov a priestorov a kontrolu vstupu do nich, ako aj 
bezpečnosť a ochranu poslancov, zamestnancov a návštevníkov, majetku, 
archívov a dokumentov umiestnených alebo uložených vo svojich priestoroch. 
Tento systém je takisto určený na prevenciu a riadenie bezpečnostných incidentov 
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(a zároveň má od nich odrádzať). Umožňuje v prípade potreby zhromaždiť údaje 
potrebné na vyšetrovanie incidentov a analýzu možných hrozieb. 
 
Obmedzenie účelu: Európsky parlament nemonitoruje žiadne priestory, v ktorých 
sa očakáva veľmi vysoká ochrana súkromia. Rozsah monitorovanie okolia budov 
Parlamentu na území Belgicka, Luxemburska a Francúzska je obmedzený 
na minimum. Tento systém sa nepoužíva na sledovanie práce zamestnancov ani na 
kontrolu dochádzky. Takisto sa nepoužíva ani ako nástroj pri vyšetrovaní alebo 
disciplinárnych konaniach, pokiaľ sa netýkajú bezpečnostného incidentu alebo 
kriminálneho správania. 
 
5 – Osoby s prístupom k videozáznamu z kamerového monitorovacieho 
systému a subjekty, ktorým smú byť snímky sprístupnené 
 

Osoby s prístupom k údajom: interný manažment, autorizovaní pracovníci 
zodpovední za bezpečnosť, ochranu a údržbu a externí autorizovaní strážnici 
a externí pracovníci zodpovední za ochranu a údržbu. 
 
Sprístupnenia a prenosy: informácie zozbierané kamerovým monitorovacím 
systémom môžu byť sprístupnené bezpečnostným službám ostatných európskych 
inštitúcií alebo bezpečnostným orgánom, súdnym orgánom či orgánom 
presadzovania práva ktoréhokoľvek z členských štátov EÚ na účely prebiehajúceho 
prešetrovania, vyšetrovania alebo stíhania trestných činov. Každý prenos 
a sprístupnenie mimo generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť a ochranu sa 
zdokumentuje a prísne posúdi z hľadiska potreby. 
 
6 – Ochrana a zabezpečenie zozbieraných informácií 
 

Na zaistenie bezpečnosti systému a ochrany údajov sa neustále prijímajú potrebné 
technické a fyzické opatrenia. K videozáznamu z kamerového monitorovacieho 
systému a/alebo k technickej architektúre tohto systému má prístup len autorizovaný 
personál a rozsah operácií, ktoré smú jednotlivé osoby vykonávať, závisí od ich 
prístupového profilu. 
 
7 – Ako dlho sú snímky uchovávané 
 

Nahraný videozáznam sa uchováva najviac 30 dní. Ak je nutné snímku uložiť na 
ďalšie vyšetrenie alebo dokázanie bezpečnostného incidentu, môže byť uchovaná 
počas celého vyšetrovania tohto incidentu a v náležitých prípadoch archivovaná až 
desať rokov spolu s vyšetrovacou správou. 
 
8 – Ako môžu dotknuté osoby potvrdiť, pozmeniť alebo vymazať svoje 
informácie a požiadať o nápravu 
 

So všetkými otázkami týkajúcimi sa kamerového monitorovacieho systému 
a spracovania osobných údajov sa možno obrátiť na generálne riaditeľstvo 
pre bezpečnosť a ochranu. Občania majú za určitých podmienok špecifikovaných 
v politike kamerového monitorovacieho systému právo na prístup k svojim osobným 
údajom a právo na ich opravu a doplnenie. Všetky žiadosti o prístup, opravu, 
zablokovanie a/alebo vymazanie osobných údajov treba poslať na adresu: 
 



Generálne riaditeľstvo pre 
bezpečnosť a ochranu 
Data Controller Video Surveillance 
EP (prevádzkovateľ kamerového 
monitorovacieho systému) 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Brussels 
Belgicko 
E-mailová adresa:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Tel. č.: +32 2 28 43727 
 
Každá osoba má právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu 
údajov (EDPS) a kontaktovať ho na e-mailovej adrese 
edps@edps.europa.eu, ak sa domnieva, že jej práva vyplývajúce z nariadenia 
(EÚ) 2018/1725 boli v dôsledku spracovania jej osobných údajov Európskym 
parlamentom porušené. 
 
Odporúčame však, aby sa občania najprv pokúsili dosiahnuť nápravu tým, že sa 
obrátia na generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu (kontaktné údaje sú 
uvedené vyššie) a/alebo na úradníka Európskeho parlamentu pre ochranu údajov 
na telefónnom čísle +352 4300 23595 alebo prostredníctvom e-mailu na data-
protection@ep.europa.eu. 
 
9 – Hyperlinky súvisiace s kamerovým monitorovacím systémom EP a ochranou 
údajov 
 

Politika kamerového monitorovacieho systému EP: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/stay-informed/security-and-access 
 

Usmernenia EDPS týkajúce sa kamerového monitorovacieho systému: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 
 
 
V Bruseli 18. novembra 2019 
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