Informace ke kamerovému systému provozovanému v souladu se zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů
V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení”),
informuje touto cestou správce osobních údajů subjekty údajů o existenci a provozování kamerového
systému v prostorách správce.
1. Správce osobních údajů (dále jen „správce“):
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO: 732 14
892, kontaktní osoba Ing. Šárka Medunová, ředitelka, tel.: 605 551 136, email: medunova@svcvitkov.cz
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“):
Ing. Jiří Knopp, tel.: 776 089 339, email: gdpr@jkgrant.cz
3. Osoba pověřená realizací výkonu správy kamerových záznamů:
Osobou pověřenou realizací výkonu této správy je ředitelka, případně jí pověřená osoba.

4. Účel zpracování osobních údajů:
Správce monitoruje vymezené prostory z důvodu ochrany majetku správce před protiprávním
jednáním zaměstnanců a třetích osob, jakož i ochrany majetku a zdraví zaměstnanců a dalších osob
zdržujících se ve vymezených prostorech. Hlavním účelem provozování kamerového systému
a pořizování kamerových záznamů je tak ochrana oprávněných zájmů správce a výše dalších
uvedených osob (všeobecná ochrana jejich majetku a zdraví, ochrana před krádeží, před zneužitím
majetku apod.), včetně vyhledání případného pachatele.
5. Informační povinnost správce vůči subjektům údajů:
Informace o sledování prostor kamerovým systémem (určeno zejména pro veřejnost) jsou
poskytovány v rámci tzv. vícevrstvého přístupu ke splnění informační povinnosti.
První vrstvu představuje informační (varovná) tabule, která je umístěna tak, aby si jí každý všimnul
ještě před vstupem do sledovaného prostoru. Tato varovná tabule je umístěna konkrétně:
a) u/na vstupu z ulice Bezručova;
b) u/na vstupu z ulice Hřbitovní.
Na této tabuli je uveden účel sledování, totožnost správce (včetně kontaktu, stejně tak kontaktu
na pověřence pro ochranu osobních údajů), poučení o právech subjektů údajů, informace
o podstatných dopadech monitorování a informace o tom, kde lze získat další a podrobnější informace
(tzv. druhou vrstvu).
Druhou vrstvu představuje snadno dostupný leták (tento dokument), který je umístěn ve vstupní
hale sídla správce, navíc lze tento leták dohledat i na webových stránkách správce. Tato druhá vrstva
již obsahuje všechny požadované informace dle čl. 13, případně čl. 14 nařízení.
6. Poučení o právech subjektů údajů:
Zaznamenané osoby mají právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se takových
osob (subjektů údajů), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku
proti zpracování, jakož i další práva vyplývající z nařízení. Zaznamenané osoby mají i právo podat
stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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7. Způsob zpracování osobních údajů
Jednotlivé kamery jsou umístěny a monitorují tento prostor:
a) kamera č. 1 – vstup do budovy s přístupovou cestou od ulice Hřbitovní v rámci areálu
správce,
b) kamera č. 2 – parkovací plochy s dílnou s přístupovou cestou od ulice Bezručova v rámci
areálu správce,
c) kamera č. 3 – prostor s lezeckou stěnou a ohništěm v rámci areálu správce,
d) kamera č. 4 – víceúčelové hřiště v rámci areálu správce,
e) kamera č. 5 – travnatá plocha se skluzavkou v rámci areálu správce.
Záznamy kamerového systému jsou pořizovány v nepřetržitém režimu a jsou správcem
uchovávány po dobu 3 dnů (72 hodiny), což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního
protiprávního jednání, krádeže apod., poté jsou data smazána. Tato doba může být přesáhnuta jen
v případě, že by se záznam uchovával či předával při vyšetřování určitého incidentu.
Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému jsou chráněna před přístupem
neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo kamerových záznamů.
8. Technickoorganizační zpracování osobních údajů
Záznamy pořízené kamerami jsou uchovávány v počítači pod heslem. Dochází k prostému záznamu
bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik. K ovládání kamerového systému
a přístupu ke kamerovým záznamům je oprávněna pouze ředitelka, případně jí pověřená osoba,
s tím, že záznam bude v případě incidentu předložen pouze orgánům činným v trestním řízení,
případně jiným státním (kontrolním) orgánům či institucím (nestanoví-li či neumožní-li příslušné
právní předpisy jinak). Správce nepředpokládá, že by se záznam z kamerového systému (jakékoliv
osobní údaje) předávaly do třetích zemí mimo EU.
Za dodržování ochrany osobních údajů v kamerových systémech správce odpovídá ředitelka, případně
jí pověřená osoba. Tato osoba je povinna:
a) používat kamerový systém pouze k účelům, ke kterým je určen, a v souladu s tímto
předpisem, zejména svévolně nepořizovat kopie zaznamenaných záběrů
(např. prostřednictvím mobilního telefonu);
b) zajistit, aby systém umožňoval kdykoli prokazatelnou kontrolu nakládání s osobními údaji
(o přístupu k záznamům kamerového systému je třeba pořizovat elektronické záznamy,
které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány
nebo jinak zpracovány);
c) zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích v kamerovém systému
a o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně, tato povinnost trvá i po skončení
pracovněprávního vztahu;
d) neumožnit neoprávněným osobám sledovat záběry kamer;
e) zajistit informační povinnost způsoby uvedenými v tomto vnitřním předpise;
f) v případě vytvoření média s předávanými daty uchovávat médium způsobem
znemožňujícím neoprávněný či nahodilý přístup jiných osob k datům, která jsou na tomto
médiu předávána;
g) případné předání média s daty Policii ČR nebo správnímu orgánu, popř. jiným
zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna), učinit
na základě písemného protokolu o předání záznamu,
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h) řešit poruchy a jiné nestandardní stavy kamerového systému; v případě poruchy
kamerového systému zajistit přístup technika servisní organizace k příslušným
komponentům kamerového systému a po dobu přítomnosti zajistit dohled nad jeho
činností. Přístup ke kamerovému systému by měl správce umožnit i pověřenci pro ochranu
osobních údajů a osobám vykonávajícím dohled nad ochranou osobních údajů (kontroloři
ÚOOÚ).
Instalace kamer je provedena tak, aby bylo respektováno právo na ochranu soukromého a osobního
života všech osob nacházejících se v monitorovaném prostoru.
Přístup ke kamerovým záznamům je zajištěn jedinečností přístupových hesel. Těmito hesly disponuje
ředitelka. Dalšími opatřeními k zajištění bezpečnosti dat jsou ochrana proti škodlivým kódům, ochrana
datových nosičů, pravidelné kontroly funkčnosti, pravidelná školení uživatelů.
Předávání (export) zaznamenaných dat provádí ředitelka, případně jí pověřená osoba. Předávání dat
je prováděno pouze v souladu s účelem jejich instalace v případě šetření vnitřního identifikovaného
incidentu nebo na vyžádání orgánů činných v trestním řízení, správních orgánů, popř. jiných
zainteresovaných subjektů pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Předávaná data jsou
nevratně likvidována po pominutí účelů jejich využití.

