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Informace o zpracování osobních údajů
Kamerové systémy OMPv
Popis:
V OMPv jsou pořizovány videozáznamy (kamerový systém CCTV), zabírající zejména hranice
pozemků, vstupy do objektů a v některých případech i vnitřní prostory. Pořízené záznamy jsou dále
zpracovávány pouze v případě šetření mimořádných událostí.
Účel:
Uchování videozáznamů pro případnou identifikaci zaznamenaných osob ve vztahu k jejich chování
při šetřené události. V případě dalšího zpracovávání videozáznamů dochází k popisu průběhu šetřené
mimořádné události a pokud možno i identifikaci zainteresovaných osob pomocí dostupných fotografií,
registrační značky nebo dalších údajů o vozidle (firemním i soukromém) nebo jiných charakteristických
specifických znaků (markantů).
Zákonnost:
Oprávněné zájmy správce údajů (OMPv) – ochrana majetku (včetně dat), případně oprávněných
zájmů subjektu údajů.
Zpracovávané údaje:
Videozáznam a údaje z něj zjistitelné.
Informování a souhlas:
Primárně pomocí piktogramů a textem na místech v záběru kamer CCTV. Ve speciálních případech
(např. v rámci odhalování trestné činnosti) může být informace záměrně neposkytnuta.
Opatření pro ochranu údajů:
Přístup k videozáznamům pořízeným kamerovými systémy OMPv je umožněn pouze určeným
zaměstnancům OMPv a před neoprávněným přístupem jiných osob (zevnitř i zvenku OMPv) je
chráněn nastavením firewallu, přístupových oprávnění a fyzickým zabezpečením serverů.
Doba uchování videozáznamů:
Videozáznamy jsou uchovávány po dobu 5 až 14 dnů (podle typu systému a záznamového zařízení),
v případě šetření událostí do jejich došetření nebo v souladu s právními předpisy (např. u důkazního
materiálu). Videozáznamy nejsou po dobu uchovávání v žádném případě nijak upravovány ani
v případě žádosti subjektu údajů o odstranění osobních údajů.
Poskytování údajů jiným subjektům:
Žádné videozáznamy nebo z nich zjištěné osobní údaje nejsou, mimo poskytování údajů v souladu
s příslušnými právními předpisy (např. Policii ČR), poskytovány jinému subjektu.
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