Politika pro zpracování osobních údajů při jejich pořizování kamerovým
systémem
Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření při ochraně osobních údajů
1) Ochrana před neoprávněným přístupem k osobním údajům
Přístup ke kamerovému systému: Kamerový systém je instalován v nejvyšších technicky
možných místech monitorovaných prostor tak, aby byl co nejvíce ztížen přístup k jednotlivým
kamerám. Rozvody kamerového systému jsou vedeny v chráničkách a PVC trubkách.
Kamerový systém je periodicky kontrolován pověřenými zaměstnanci Správce.
Přístup k záznamovým zařízením: Záznamové zařízení je umístěno v uzamykatelné místnosti
v monitorovaném objektu Správce v uzamčeném rozvaděči. Vstup do rozvaděče mají pouze
oprávněné osoby, místnost je mino provozní dobu zajištěna alarmem. Softwarový přístup
k záznamovým zařízením je chráněn uživatelským jménem a heslem. Záznam je zpracováván
uložením na paměťových nosičích jen po nezbytnou dobu, tj. 24 hod od pořízení a následně je
automaticky, tj. bez nutnosti lidského zásahu přemazán dalším záznamem. Lhůta 24 hod běží
toliko v pracovní dny, tzn. ve dnech volna a pracovního klidu tato lhůta neběží a o tyto dny se
lhůta prodlužuje. K takovémuto automatickému přemazání nedojde jen v případě nahlášení
události zavdávající důvod pro uchování záznamu. V případě zjištění útoku na život, zdraví
nebo majetek oprávněná osoba automatické přemazávání eventuálně pozastaví, aby záznam
bez zjišťování jeho obsahu mohl být následně protokolárně předán policii, pojišťovně apod.
V případě uplatnění práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům (a případného
požadavku na kopii zpracovávaných osobních údajů týkajících se žadatele) pověřený
zaměstnanec prohlédne záznam a vybere (případně okopíruje) osobní údaje týkající se
žadatele a zároveň anonymizuje osobní údaje týkající se jiných osob.
2) Ochrana před neoprávněným čtením, kopírováním, přenosem, úpravou a vymazáním
osobních údajů.
Přístup k osobním údajům je chráněn přístupovým jménem a heslem. Systém Správce eviduje
všechny přístupy k jednotlivým osobním údajům. Oprávněné osoby jsou proškoleny. Dále
jsou prováděny pravidelné kontroly nastavení systému a dodržování interních předpisů
Správce. V případě předání záznamu příslušnému subjektu je přístup k tomuto záznamu
chráněn heslem.
3) Ochrana před živelnou událostí
Vyjma opatření dle odst. 1) a 4) nejsou přijata žádná další opatření.
4) Ochrana před útokem zvenčí.
Systém Správce není připojen k internetové ani jiné síti přenášející data. Systém je vybaven
vlastním záložním zdrojem el. energie pro případy výpadků dodávek. Tento zdroj se však
nespustí v případě násilného překonání překážek bránících běžnému přístupu
neautorizovaných osob k zařízení. Dalším opatřením jsou pravidelné kontroly systému ze
strany Správcem pověřených osob.
5) Ochrana před neoprávněným použitím přístupových údajů (nedbalost)
Přístupová hesla do systému Správce jsou pravidelně nejméně 1 x za 3 měsíce měněna.
6) Ochrana před neznalostí
Všechny oprávněné osoby jsou řádně poučeny a budou pravidelně proškolovány. Poučení a
proškolení spočívá zejména v informování těchto osob o funkčnosti systému Správce,

záznamových zařízení i softwarového vybavení (včetně aktualizací), jakož i o právech a
povinnostech při zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR.
7) Další opatření
Opatření dle čl. 32 odst. 1 písm. a) až d) GDPR v individuálních případech, kdy je to v zájmu
zajištění dostatečné ochrany osobních údajů žádoucí.

Rozsah odpovědnosti
Účelem zavedení sledování určených prostor kamerovým systémem se záznamem je ochrana
zdraví a majetku jak správce, tak dalších osob vyskytujících se na sledovaných místech.
Provoz kamerového systému je přípustný jen tam, kde (a kdy) sledovaný legitimní účel nelze
dosáhnout jinými běžnými prostředky, které představují menší zásah do soukromí, za
naplnění této podmínky odpovídá Mgr. Marta Husičková.
Pokud se v rámci popisu technických a organizačních bezpečnostních opatření výše hovoří o:
- pověřených zaměstnancích, míní se tím ……………..,
- pověřené osobě, míní se tím Mgr. Marta Husičková či o
- oprávněné osobě, míní se tím Mgr. Marta Husičková, Marek Švarc
Uživatelské jméno a heslo dotčeným osobám případně záznamu předávanému protokolárně
policii nebo pojišťovně přiděluje a průběžně mění Mgr. Marta Husičková, Marek Švarc
Za proškolování těchto osob odpovídá p. Bryczek

