Informácie pre dotknuté osoby týkajúce sa ochrany osobných údajov –
kamerový systém
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „ všeobecné
nariadenie o ochrane údajov“)
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28
911 71 Trenčín
IČO: 00610470
e-mail: riaditel@fntn.sk
t. č. 032/6566 250

Zodpovedná osoba
e-mail: osobnyudaj@fntn.sk
t. č.: 032/6566426

Fakultná nemocnica Trenčín (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) bola zriadená
Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.
6. 1991 ako Nemocnica s poliklinikou Trenčín a Rozhodnutím Ministerstva
zdravotníctva SR č. 16396-2/2006-SP zo dňa 23.5.2006 bola premenovaná na
Fakultnú nemocnicu Trenčín. Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a v súlade so zákonom č.
576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „zákon č. 576/2004 Z.z.“)., poskytuje zdravotnú starostlivosť
– ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku kamerového informačného systému monitorovanie priestorov prístupných verejnosti. Prevádzkovateľ spracováva osobné
údaje (ďalej aj ako „OÚ“) pomocou IP kamier.
Právny základ spracúvania OÚ a účel spracúvania OÚ
Právnym základom pre spracúvanie OÚ je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného
nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. Oprávneným záujmom
prevádzkovateľa je ochrana života, zdravia a majetku dotknutých osôb a tretích osôb
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a majetku prevádzkovateľa. Poskytovanie OÚ je zákonnou požiadavkou. Osobné
údaje nie sú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania.
Účel spracúvania OÚ
________________________________________________________________ ___
Spracúvanie OÚ je nevyhnutné na účel ochrany verejného poriadku a bezpečnosti,
odhaľovania kriminality a ochrany majetku prevádzkovateľa.
Dotknuté osoby
___________________________________________________________________
Fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa a
ktoré sú prístupné verejnosti.
Príjemcovia OÚ
___________________________________________________________________
Príjemcami týchto osobných údajov sú okrem osôb oprávnených spracúvať osobné
údaje u prevádzkovateľa aj orgány oprávnené konať v rámci priestupkového alebo
trestného konania, a to na základe zákona a v nevyhnutnom rozsahu.
Doba uchovávania OÚ
___________________________________________________________________
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb 15 dní odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom bol jednotlivý záznam vyhotovený (v prípade, ak
nebude použitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch).
Cezhraničný prenos OÚ
___________________________________________________________________
Neuskutočňuje sa.
Práva dotknutej osoby
1. Právo na prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo získať od
prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. Ak ich prevádzkovateľ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k
týmto osobným údajom a informácie o účele a právnom základe spracúvania,
kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii
príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania
osobných údajov, práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo
obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
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práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných
údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby.
2. Právo na opravu osobných údajov – dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ
bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má
právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
3. Právo na výmaz osobných údajov – dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ
bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu,
že bude splnený niektorý z dôvodov podľa článku 17 ods. 1 písm. a) až f)
všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Výmaz osobných údajov nie je možný
v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na
slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje
spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ
podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti
verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj s článkom 9 ods. 3
všeobecného nariadenia o ochrane údajov, na účel archivácie vo verejnom záujme,
na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je
pravdepodobné, že toto právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právneho nároku.
4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – dotknutá osoba má právo na
to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba
namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov
je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje
na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa
článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.
5. Právo na prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba má právo získať OÚ,
ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, ak je to zákonné a ak nie je daný zákaz
na spracúvanie týchto OÚ.
6. Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej OÚ z dôvodu
týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. e)
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alebo f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na
spracúvanie OÚ, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo
dôvody na uplatnenie právneho nároku.
7. Dotknutá osoba má právo v zmysle článku 77 všeobecného nariadenia o ochrane
údajov podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov SR ak sa domnieva, že
spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú je v rozpore s týmto nariadením.
Prevádzkovateľ za účelom ochrany OÚ dotknutých osôb upravil internými predpismi
základné povinnosti a opatrenia, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť OÚ, vrátane
ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, stratou, zničením
alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo
organizačných opatrení. Zamestnanci prevádzkovateľa poverení spracúvaním OÚ sú
poučení o zásadách spracúvania OÚ a o postupoch pri spracúvaní OÚ, ktoré sú
stanovené internými predpismi prevádzkovateľa.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou OÚ sa obráťte na zodpovednú
osobu prevádzkovateľa - kontaktné údaje: email: osobnyudaj@fntn.sk alebo na tel.č.
032/6566838
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