Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem
Kontaktní údaje

Identifikace správce

Základní a mateřská škola, Citonice,
okres Znojmo, příspěvková organizace
Citonice 100, 671 01 Citonice
e-mail: info@skolacitonice.cz
tel.: 515 236 325
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Jana Gabrhelová, e-mail: ibeqsro@gmail.com

Identifikace zpracovatele/ů

x

Informace o kamerovém systému
Počet zapojených kamer

Rozmístění kamer

3 kamerové body

1 školní zahrada MŠ
2 vstup do MŠ a ŠJ
3 vstup do MŠ a ŠJ

Záznam z kamery na školní zahradě je pořizován mimo
provozní dobu MŠ.
Režim kamer
Jedná se o prostý záznam bez využití analytiky typu
softwarové porovnání biometrických údajů a jiných.

Technická, technologická a
organizační opatření pro ochranu
osobních údajů

Doba uchování osobních údajů








Bezpečnostní kryt kamery
Šifrovaný přenos dat
Šifrovaná uložiště dat
Řízení přístupu k datům
Školení oprávněných osob
Vedení předávacích protokolů třetím osobám

Záznamy jsou uchovávány po dobu 10 dnů. Následně
dochází k jejich automatické likvidaci. Doba uchování
osobních údajů je přiměřená vzhledem k účelu jejich
zpracování.

Účel zpracování
Účel zpracování
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Ochrana majetku správce, prošetření incidentů – ochrana
práv správce.

Právní důvod zpracování

Oprávněné zájmy správce a třetích stran dle Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f).
Oprávněný zájem spočívá v zájmu správce na ochraně svého
majetku a majetku třetích osob, svých odpovědnostních
práv, jakož i v zájmu na odhalení příp. pachatele trestného
činu, přestupku či poškozovatele majetku.

Rozsah zpracování
Kategorie zpracovávaných
osobních údajů
Kategorie subjektů
zpracovávaných osobních údajů

Vizuální, identifikační údaje ve formě kamerového záznamu.

Děti, rodiče a ostatní návštěvníci školy, zaměstnanci a další
osoby vstupující do monitorovaného prostoru (návštěvy,
dodavatelé).

Příjemci údajů


Příjemci osobních údajů



Subjekt údajů, vyžadující informace o zpracovaných
údajích.
V odůvodněných případech organy činné v trestním
řízení či správní orgány v přestupkovém řízení.
Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu
zpracování .

Nejsou plánovaní příjemci údajů mimo země EU.
Na používání kamerového systému upozorňují piktogramy
a informace, které jsou umístěny na vstupu do
zaznamenávaného prostoru a u jednotlivých kamerových
bodů.
Piktogramy obsahují vedle symbolu kamery také slovní
Informace poskytované subjektům upozornění na monitoring prostoru, identifikaci správce
údajů
údajů a sdělení, kde lze získat další, podrobnější informace.
Návštěvníci jsou informováni prostřednictvím informace o
zpracování OÚ, která je zveřejněna v místě. Zaměstnanci
jsou informováni vnitřní směrnicí ke kamerovému systému,
se kterou byli prokazatelně seznámeni a dále v informacích
o zpracování OÚ pro zaměstnance.

Práva subjektů údajů
Práva subjektů údajů
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Vůči svým osobním údajům máte právo:
a) požádat
o
informaci,
zda

Vaše

údaje

zpracováváme, a pokud je tomu tak, máte právo
na další informace o zpracování těchto osobních
údajů a požadovat jejich kopii;
b) požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
které se Vás týkají, nebo jejich doplnění;
c) požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pominul-li
účel zpracování, resp. povinná doba archivace. To
neplatí, pokud jde o ochranu právních nároků;
d) požádat o omezení zpracování Vašich osobních
údajů (např. v případech obhajoby Vašich zájmů,
popírání přesnosti údajů, námitky zpracování dle čl.
18 GDPR);
Dále máte právo u správce vznést námitku proti zpracování
osobních údajů, které se Vás týkají.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních
údajů došlo k porušení GDPR a nevyřešil jste svůj problém
ani s pomocí shora uvedeného pověřence pro ochranu
osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového
úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.
Sochora 7, 170 00 Praha7.

3/3

