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Zásady vyhotovenia foto a kamerových záznamov 
ako aj prevencia bezpečnosti a ochrany zdravia 

z podujatia, akcie 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“) 
 
Prevádzkovateľ/Organizátor: Obecný úrad Tušická Nová Ves 
sídlo:     Tušická Nová Ves 167, 07202 Tušická Nová Ves 
IČO:      00325929 
štatutár:    Ing. Jarmila Vaľovská - starosta 
tel:  056/6495711,    email: starosta@tusickanovaves.sk 

http://www.tusickanovaves.sk/ 
 

Názov kultúrnej/ športovej akcie: Deň Novešanov 

Miesto konania akcie:   Športový areál pri ZŠ Tušická Nová Ves 

Termín akcie:    25.08.2018 čas: od 9:30 hod. do 02:00 hod. 

Oprávnená osoba: Ing. Jarmila Vaľovská (viď. Záznam o poučení zo dňa 25.05.2018) 

 (ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 

Ako prevádzkovateľ a organizátor podujatia vydávame 
nasledovné zásady spracúvania osobných údajov dotknutých 

osôb - účastníkov: 
 

1. Každý účastník podujatia sa považuje za dotknutú osobu. 
 

2. Účastník podujatia svojou fyzickou účasťou, bez ohľadu na vek a 
úhradu vstupného, prejavuje svoj dobrovoľný SÚHLAS 
prevádzkovateľovi so zhotovením foto a kamerových záznamov. 

 
3. Prevádzkovateľ a ním poverené Oprávnené osoby plánuje zhotovovať počas konania 

podujatia / akcie foto a kamerový záznam, ktorý poslúži ako prevencia bezpečnosti a 
ochrany zdravia a pre všeobecné zdokumentovanie podujatia vo vlastnom informačnom 
systéme obce. 

 
4. Podujatie bude vo verejnom priestore v športovom areáli pri Základnej škole a bude 

vyznačený takto: 
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5. Pokiaľ pri prevádzkovaní foto a kamerového systému nedochádza k identifikácii 
fyzických osôb, nedochádza ani k spracúvaniu osobných údajov. 
 

6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že predmetné záznamy neposkytne tretím osobám bez 
právneho titulu a na ďalšie spracovanie, sprostredkovanie, marketingové účely 
a neplánuje ich prenášať do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú 
profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 

 
7. Prevádzkovateľ plánuje zverejniť ľubovoľné fotografie na svojich webstránkach 

www.tusickanovaves.sk a na (soc.sieti) Facebook. 
 

8. Foto a kamerový záznam budú uchované na dobu neurčitú, resp. do ich zmazania. 
 

9. Práva dotknutej osoby: 
- právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;  
- právo na obmedzenie spracúvania; 
- právo prístupu k vaším údajom; 
- právo namietať; 
- právo na presnosť a opravu osobných údajov; 
- právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov; 
- právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý; 
- právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu; 
- právo na presun vašich údajov; 
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

 

10. Každý účastník, dotknutá osoba má právo predmetný súhlas kedykoľvek odvolať a má 
zachované práva a to najmä: právo na výmaz, právo na zabudnutie, ktoré si môže 
uplatniť u prevádzkovateľa, osobne alebo e-mailom. Odvolanie súhlasu je účinné dňom 
jeho doručenia. Zo zápisnice odvolania súhlasu, resp. uplatnenie si práva musí byť 
uvedené: čo požaduje, kedy a kto vyhotovil zápisnicu a podpisy. 

 
Účastník - dotknutá osoba berie na vedomie, že predmetný súhlas je súčasťou 
internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi. 
 
Účastník má právo sa podujatia nezúčastniť, ak nesúhlasí s týmito zásadami. 
 
 
V Tušickej Novej Vsi dňa 13.08.2018    

 
 
 
…………………………………….. 

podpis starostu 
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