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Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb pri monitorovaní 

priestoru kamerovým systémom na účel ochrany archívnych dokumentov, 
ktoré sa nachádzajú v správe archívu NBS, pred ich odcudzením, poškodením 
alebo zničením 

 
Týmto oznámením Vám Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) ako prevádzkovateľ, ktorý získava 
a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, poskytuje informácie podľa všeobecného nariadenia na 
ochranu údajov (ďalej len „GDPR“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
V tabuľke dole sú prehľadne uvedené účely spracúvania záznamov z kamerového systému, právne 
základy spracúvania ako aj doba, po ktorú bude NBS tieto osobné údaje spracúvať. Po skončení 
spracúvania budú záznamy automaticky zlikvidované. Záznamy sa sprístupňujú len na základe 
žiadosti osôb alebo orgánov podľa osobitného predpisu, napríklad PZ SR. NBS neuskutočňuje prenos 
osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). NBS 
nespracúva osobné údaje na účel vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. 
Všetky osoby vstupujúce do priestoru bádateľne archívu NBS, ktorý je monitorovaný kamerovým 
systémom NBS, sú automaticky zaznamenané. Bez tohto nie je možné vstúpiť do uvedeného priestoru 
NBS. 

 
Dotknuté osoby Účel 

spracúvania 
Právny základ 
spracúvania 

Doba 
spracúvania 

Príjemcovia 

Fyzické osoby 
nachádzajúce sa 
v monitorovanom 
priestore. 

Ochrana 
archívnych 
dokumentov, 
ktoré sa 
nachádzajú v 
správe archívu 
NBS, pred ich 
odcudzením, 
poškodením 
alebo zničením. 

Právnym 
základom 
spracúvania 
osobných údajov 
v IS je zákon č. 
395/2002 Z. z. o 
archívoch 
a registratúrach a 
o doplnení 
niektorých 
zákonov v znení 
neskorších 
predpisov a 
oprávnený 
záujem NBS na 
zabezpečenie 
ochrany 
archívnych 
dokumentov.  

Maximálne 72 
hodín od 
vyhotovenia 
záznamu. 

Osobné údaje sa 
neposkytujú. 

 
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním OÚ alebo otázok sa 
môžete obrátiť na NBS formou listu doručeného na adresu jej sídla uvedenú v spodnej časti tohto 
oznámenia alebo telefonicky na číslo +421 2 578 1317 alebo na zodpovednú osobu na e-mailovej 
adrese dpo@nbs.sk. 
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Tiež máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, 
www: https://dataprotection.gov.sk/. 
 
Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza v bádateľni archívu NBS a na webovom sídle NBS 
www.nbs.sk. 

 
 
 

Odbor hospodárskych služieb 
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