Provoz kamerového systému
Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů podléhající povinnostem
podle obecného nařízení. Je automatizovaně prováděn záznam monitorovaného veřejného prostoru a
zároveň je za účelem pořizovaných informací a záznamů využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s
určitým jednáním.
Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je prováděno v odpovídajícím rozsahu v rámci
některého z přípustných právních titulů zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů – GDPR) v souvislosti s oprávněnými zájmy správce-ochranou majetku před krádeží.
Správce
stanovuje
lhůtu pro uchovávání záznamů, jakožto i ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na
nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou
nebo jiným neoprávněným zpracováním.
Interní postupy a pravidla pro provoz kamerového systému a nakládání se záznamy jsou upraveny v
provozním řádu objektu. Správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů a řeší
bezpečnostní incidenty.
Subjekt je o užití kamerového systému a o tom kdo jej provozuje je vhodným způsobem informován - nápisem
umístěným v monitorované oblasti. Správce umožňuje výkon dalších práv subjektu údajů, zejména právo na
další informace o zpracování osobních údajů a právo na námitku.
V souvislosti s pořizováním kamerového záznamu má správce povinnost vést záznamy o činnostech zpracování.
Záznam o zpracování kamerového systému.
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Účel zpracování
Právní důvod
Popis kategorií subjektů údajů

Ochrana majetku a osob
Oprávněný zájem správce a třetích stran
Osoby vstupující do monitorovaného prostoru,
zaměstnanci, dodavatelé odběratelé,
návštěvníci.
Prostřednictvím piktogramů umístěných na
vstupech monitorovaných prostor.
V odůvodněných případech orgány činné
v trestním řízení, případně jiné zainteresované
subjekty pro naplnění účelu zpracování. (např.
pojišťovna). Nejsou plánování příjemci v třetích
zemích.
Doba uchování je 7 dnů. Řešený zachycený
incident po nezbytně dlouhou dobu.
Bezpečnostní kryt, řízení přístupu k datům,
školení oprávněných osob, vedení předávacích
protokolů třetím osobám.
3
Výrobní, prodejní a skladovací prostory
Nepřetržitý, dochází k prostému záznamu, bez
využití softwarového porovnání biometrických
charakteristik.
Nevyužívá se.

Informace poskytující subjektům údajů
Příjemci osobních údajů

Lhůta pro výmaz
Technická a organizační opatření

Počet kamer
Umístění kamer
Režim kamer

Zpracovatel
V Sedlnicích 15.5. 2018.

