Účely spracúvania osobných údajov

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ORGANIZOVANIE RIZIKOVÝCH PODUJATÍ – KAMEROVÝ SYSTÉM

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom ochrany kamerovým systémom, čo sa týka
organizovania rizikových podujatí a za účelom informačného systému, evidencie fyzických
osôb, ktoré spáchali v minulosti na takýchto podujatiach priestupky.
Mesto Poprad ako organizátor, je na základe Zákona č. 1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní
verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinný zriadiť pri
vchodoch a východoch športového zariadenia a v priestoroch športového zariadenia
kamerový systém v čase konania podujatia.
Ide o nepretržité monitorovanie uvedených priestorov kamerovým systémom, na
základe ktorého Vás môžeme identifikovať, v prípade porušenia organizačného poriadku
alebo pri konkrétnych priestupkoch, či nelegálnej činnosti na podujatí.
Túto povinnosť má organizátor podujatia na futbalovom podujatí a hokejovom podujatí
najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých, ak to ustanovujú požiadavky
medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu.
Záznamy vyhotovené z kamerového systému je možné využiť len na účely trestného
konania, priestupkového konania, správneho konania, občianskeho súdneho konania,
disciplinárneho konania, vedenia a využívania informačného systému a na účely plnenia
úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu.
Mesto Poprad, Národný športový zväz futbalu ako správca informačného systému a
národný športový zväz hokeja sú povinní vytvárať a prevádzkovať informačný systém,
v ktorom sa nachádza evidencia o fyzických osobách, ktoré spáchali v minulosti priestupky,
resp. nerešpektovali zákony, ktorými sa my všetci musíme riadiť.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
•

Za účelom ochrany organizovania rizikových podujatí kamerovým systémom:
o

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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).
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•

Za účelom ochrany organizovania rizikových podujatí informačným systémom,
evidencie o fyzických osobách:
o

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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).

•

Za účelom evidencie o fyzických osobách, ktorými sú Organizátori podujatia
(hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, usporiadateľ, delegát zväzu):
o

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
•

Za účelom ochrany organizovania rizikových podujatí kamerovým systémom:
o

Zákon č. 1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

•

Za účelom ochrany organizovania rizikových podujatí informačným systémom,
evidencie o fyzických osobách:
o

Zákon č. 1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

•

Za účelom evidencie o fyzických osobách, ktorými sú Organizátori podujatia
(hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, usporiadateľ, delegát zväzu):
o

Zákon č. 1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Zoznam osobných údajov:
•

Za účelom ochrany organizovania rizikových podujatí kamerovým systémom:
o

fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na audiovizuálnom zázname –
charakteristické znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu človeka ako jedinečnej
ľudskej bytosti a iné údaje bližšie špecifikujúce fyzickú osobu vyobrazenú
na audiovizuálnom zázname z kamery,
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•

Za účelom ochrany organizovania rizikových podujatí informačným systémom,
evidencie o fyzických osobách:
o

Fyzické osoby, ktorým bol uložený trest zákazu účasti na verejných
podujatiach alebo obmedzenie, ktoré boli odsúdené za trestné činy spáchané v
súvislosti s účasťou na verejnom podujatí alebo ktorých trestné stíhanie za
takéto trestné činy bolo podmienečne zastavené alebo skončené zmierom,
ktoré boli postihnuté za priestupky, ktorým bolo uložené obmedzujúce
opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na verejných podujatiach, ktoré sú
štátnymi príslušníkmi iného štátu a bolo im uložené administratívne
vyhostenie a zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky za protiprávne
konanie v súvislosti s účasťou na podujatí, ktorého sa dopustili na území
Slovenskej republiky, ktoré boli postihnuté alebo potrestané za protiprávne
konanie v súvislosti s účasťou na podujatí v cudzine, ktoré boli postihnuté v
disciplinárnom konaní za agresívne prejavy v súvislosti s účasťou na podujatí,
ktoré porušili organizačný poriadok podujatia alebo návštevný poriadok
podujatia, ktoré sa dopustili konania zakladajúceho podozrenie z priestupku
diváckeho násilia alebo trestného činu spáchaného v súvislosti s účasťou na
podujatí a ich totožnosť nebola zistená, maloletá osoba, ktorá sa dopustila
protiprávneho konania, jej zákonný zástupca a fyzická osoba, ktorá maloletú
osobu sprevádzala na podujatí v čase protiprávneho konania:
▪

meno a priezvisko, rodné číslo alebo číslo identifikačného dokladu, ak ide
o štátneho príslušníka iného štátu, dátum narodenia, pohlavie, adresu
trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, štátnu príslušnosť, príslušnosť
alebo iné vzťahy k športovým klubom, druh športu, v súvislosti s účasťou
na ktorom sa osoba dopustila protiprávneho konania, fotografiu tváre,
údaje o protiprávnom konaní, ktoré bolo dôvodom zápisu do evidencie,
ku ktorým môžu byť v digitálnej forme pripojené listiny, obrazové,
zvukové a obrazovo-zvukové záznamy súvisiace s protiprávnym
konaním, údaje o čase trvania a rozsahu zákazu účasti na podujatiach,
označenie orgánu, ktorý o zákaze rozhodol a dátum právoplatnosti
rozhodnutia, údaje o výške a splatnosti uloženej pokuty, údaje o iných
uložených sankciách a opatreniach, iné charakteristiky slúžiace na
identifikáciu fyzickej osoby.

o

Za účelom evidencie o fyzických osobách, ktorými sú Organizátori podujatia
(hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, usporiadateľ, delegát zväzu):
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▪

meno a priezvisko, rodné číslo alebo číslo identifikačného dokladu, ak ide
o štátneho príslušníka iného štátu, dátum narodenia, pohlavie, adresu
trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, štátnu príslušnosť, príslušnosť
alebo iný vzťah k športovému klubu, druh športu, pri podujatiach ktorého
vykonáva činnosť usporiadateľskej služby, fotografiu tváre, obdobie
platnosti osvedčenia hlavného usporiadateľa, osvedčenia bezpečnostného
manažéra, preukazu usporiadateľa a osvedčenia delegáta zväzu, lekársky
posudok o spôsobilosti osoby na výkon činnosti usporiadateľskej služby a
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, údaje o priestupkoch,

5. Dotknuté osoby:
•

Za účelom ochrany organizovania rizikových podujatí kamerovým systémom:
o

Fyzické osoby:
▪

ktorým bol uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach alebo
obmedzenie,

▪

ktoré boli odsúdené za trestné činy spáchané v súvislosti s účasťou na
verejnom podujatí alebo ktorých trestné stíhanie za takéto trestné činy
bolo podmienečne zastavené alebo skončené zmierom,

▪

ktoré boli postihnuté za priestupky,

▪

ktorým bolo uložené obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti
na verejných podujatiach,

▪

ktoré sú štátnymi príslušníkmi iného štátu a bolo im uložené
administratívne vyhostenie a zákaz vstupu na územie Slovenskej
republiky za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí,
ktorého sa dopustili na území Slovenskej republiky,

▪

ktoré boli postihnuté alebo potrestané za protiprávne konanie v súvislosti
s účasťou na podujatí v cudzine,

▪

ktoré boli postihnuté v disciplinárnom konaní za agresívne prejavy v
súvislosti s účasťou na podujatí,

▪

ktoré porušili organizačný poriadok podujatia alebo návštevný poriadok
podujatia,

▪

ktoré sa dopustili konania zakladajúceho podozrenie z priestupku
diváckeho násilia alebo trestného činu spáchaného v súvislosti s účasťou
na podujatí a ich totožnosť nebola zistená,

▪

maloletá osoba, ktorá sa dopustila protiprávneho konania, jej zákonný
zástupca a fyzická osoba, ktorá maloletú osobu sprevádzala na podujatí
v čase protiprávneho konania.
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•

Za účelom ochrany organizovania rizikových podujatí informačným systémom,
evidencie o fyzických osobách:
o

Fyzické osoby:
▪

ktorým bol uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach alebo
obmedzenie,

▪

ktoré boli odsúdené za trestné činy spáchané v súvislosti s účasťou na
verejnom podujatí alebo ktorých trestné stíhanie za takéto trestné činy
bolo podmienečne zastavené alebo skončené zmierom,

▪

ktoré boli postihnuté za priestupky,

▪

ktorým bolo uložené obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti
na verejných podujatiach,

▪

ktoré sú štátnymi príslušníkmi iného štátu a bolo im uložené
administratívne vyhostenie a zákaz vstupu na územie Slovenskej
republiky za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí,
ktorého sa dopustili na území Slovenskej republiky,

▪

ktoré boli postihnuté alebo potrestané za protiprávne konanie v súvislosti
s účasťou na podujatí v cudzine,

▪

ktoré boli postihnuté v disciplinárnom konaní za agresívne prejavy v
súvislosti s účasťou na podujatí,

▪

ktoré porušili organizačný poriadok podujatia alebo návštevný poriadok
podujatia,

▪

ktoré sa dopustili konania zakladajúceho podozrenie z priestupku
diváckeho násilia alebo trestného činu spáchaného v súvislosti s účasťou
na podujatí a ich totožnosť nebola zistená,

▪

maloletá osoba, ktorá sa dopustila protiprávneho konania, jej zákonný
zástupca a fyzická osoba, ktorá maloletú osobu sprevádzala na podujatí
v čase protiprávneho konania.

•

Za účelom evidencie o fyzických osobách, ktorými sú Organizátori podujatia
(hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, usporiadateľ, delegát zväzu):
o

hlavný usporiadateľ,

o

bezpečnostný manažér,

o

Usporiadateľ,

o

delegát zväzu.
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6. Lehoty uloženia osobných údajov:
•

Za účelom ochrany organizovania rizikových podujatí kamerovým systémom:
o

Audiovizuálne záznamy vytvorené kamerovým systémom sa uchovávajú po
dobu 3 dni.

•

Za účelom ochrany organizovania rizikových podujatí informačným systémom,
evidencie o fyzických osobách,
o

Údaje v evidencii sa vedú v informačnom systéme päť rokov od vykonania
trestu za spáchaný trestný čin, od vykonania sankcie, od uplynutia doby
predbežného

opatrenia,

ochranného

opatrenia

alebo

primeraného

obmedzenia alebo odo dňa administratívneho vyhostenia. Ak v tejto lehote
bude vykonaný nový záznam, údaje sa vedú až do uplynutia lehoty
ustanovenej pre vedenie údajov na základe posledného záznamu.
•

Za účelom evidencie o fyzických osobách, ktorými sú Organizátori podujatia
(hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, usporiadateľ, delegát zväzu):
o

Pri obmedzení spracúvania osobných údajov po naplnenie doby účelu.

o

Údaje

o

hlavných

usporiadateľoch,

bezpečnostných

manažéroch

a

usporiadateľoch sa vedú v informačnom systéme päť rokov od uplynutia
doby

platnosti

osvedčenia

hlavného

usporiadateľa,

osvedčenia

bezpečnostného manažéra a preukazu usporiadateľa.
7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.
8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.
9.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované
v interných

predpisoch

prevádzkovateľa.

Bezpečnostné

opatrenia

sú

vykonávané

v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany
informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne
definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.
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10. Kategória osobných údajov:
•

Za účelom ochrany organizovania rizikových podujatí kamerovým systémom:
o

•

Osobitná kategória GDPR podľa osobných údajov.

Za účelom ochrany organizovania rizikových podujatí informačným systémom,
evidencie o fyzických osobách, Za účelom evidencie o fyzických osobách, ktorými
sú

Organizátori

podujatia

(hlavný

usporiadateľ,

bezpečnostný

manažér,

usporiadateľ, delegát zväzu):
o

Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany
Iný oprávnený subjekt

Právny základ
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
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).

Príslušný súd,

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov

Policajný zbor,

Zákon č. 1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní

Okresný úrad v sídle kraja,

verejných športových podujatí a o zmene a

Slovenská informačná služba,

doplnení niektorých zákonov..

Športové zväzy,
organizátori podujatí
Iný správny orgán

Zákon č. 71/1967 Zb.
Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
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