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Tento řád určuje podmínky ochrany osobních údajů a jejich zpracovávání včetně
zpracovávání osobních údajů v kamerovém systému instalovaném a provozovaném v objektu
Benjamin v Petřvaldu a v Havířově (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a
následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“),
1. Základní data o kamerovém systému
Umístění:
I.
Benjamín, příspěvková organizace
Modrá 1705, Petřvald 735 41
Statutár. zástupce:
Ředitelka organizace: Mgr. Darja Kuncová
Kontaktní osoba:
Ředitelka organizace: Mgr. Darja Kuncová, darja.kuncova@nas-benjamin.cz
Snímané prostory: venkovní prostory objektu
Důvod instalace: zajištění ochrany osob a majetku v objektu, prevence vandalismu
Počet kamer: 8 IP stacionárních
Umístění kamer: dle situačního výkresu č.02
Záznamové zařízení: videorekorder umístěny v RACK skříni dle situačního výkresu č.02
Benjamín, příspěvková organizace
Moskevská 1588/7a, Havířov 736 01
Statutár. zástupce:
Ředitelka organizace: Mgr. Darja Kuncová
Kontaktní osoba:
Vedoucí střediska: Mgr. Taťána Chmielová, tatana.chmielova@nas-benjamin.cz
Snímané prostory: venkovní prostory objektu
II.

Důvod instalace: zajištění ochrany osob a majetku v objektu, prevence vandalismu
Počet kamer: 8 IP stacionárních
Umístění kamer: dle situačního výkresu č.02
Záznamové zařízení: videorekorder umístěny v RACK skříni dle situačního výkresu č.02
2. Legislativní podmínky pro použití kamerového systému
a) Použití a režim kamerového systému je vedeno v souladu s Nařízením, zpracování je
nezbytné pro oprávněné zájmy správce
b) Střežený objekt na všech přístupových místech obsahuje upozornění, že v objektu je
instalován kamerový systém se záznamem a s uvedením webových stránek organizace
Benjamín p. o. kde návštěvník nalezne tento Řád č. 12
3. Účel pořizování záznamů
Záznamy prostoru jsou pořizovány výhradně pro zajištění bezpečnosti osob a zabezpečení
objektu v příčinné souvislosti s ochranou majetku.
4. Využití záznamů
a) Záznamy lze využít pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje výše
uvedené, důležité, právem chráněné zájmy správce.
b) Přípustnost využití záznamů pro jiný účel je omezena pouze na významný veřejný zájem
(např. boj proti kriminalitě) a v souladu se zákonem.
5. Lhůta pro uchovávání záznamů
a) Záznam událostí lze uchovávat po dobu, kterou určí ÚOOÚ ( uchován 5 pracovních dnů )
b) Po uplynutí stanovené lhůty budou uložená data na záznamovém zařízení automaticky
přemazávána novým aktuálním záznamem událostí, popřípadě bude proveden manuální
výmaz záznamů.
6. Zpracovávání uchovávaných záznamů
Provozovatel sám neprovádí zásadní zpracování získaných záznamů, pokud nejsou dotčeny
jeho zájmy v přímé souvislosti s vymezeným účelem.
7. Poskytnutí pořízených záznamů
a) Správce osobních údajů je oprávněn záznam poskytnout pouze v případě existujícího
bezpečnostního incidentu, a to na písemné vyžádání orgánů činných v trestním řízení,
soudu nebo jiného oprávněného subjektu.
b) Správce není oprávněn poskytnout ani využít záznam k jinému účelu, než pro který byl
pořízen, ledaže by mu to ukládal některý právní předpis.
8. Osoby pověřené manipulací s kamerovým systémem a se záznamy
a) Ředitelka organizace: Mgr. Darja Kuncová
b) Kontaktní osoba: Dagmar Procházková, Mgr. Taťána Chmielová

PŘÍLOHA č. 1 k ŘÁDu č. 12

Kamerový systém

Situační výkres č.02

PŘÍLOHA č. 2 k ŘÁDu č. 12

Kamerový systém
( DOZP Petřvald, DZR Petřvald a DOZP Havířov )
Poučení zaměstnance o provozování kamerového systému
I.

II.

III.

IV.

Za účelem zajištění ochrany osob a majetku v objektu organizace Benjamín, p. o.
a prevenci vandalismu je ve venkovních prostorách nainstalován kamerový systém
se záznamovým zařízením.
Jakožto zaměstnance organizace Benjamín, p. o. činného v prostorách, které jsou
monitorovány výše uvedeným kamerovým systémem, bychom Vás tímto chtěli
informovat o jeho provozování, a rovněž o účelu a způsobu jeho provádění.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů se můžete obrátit i na svého přímého
nadřízeného.
Používání kamerového systému se řídí následujícími zásadami:
1) Kamery nejsou určeny ke sledování zaměstnanců a jejich výkonnosti či kontrole
jejich chování. Hlavním důvodem instalace kamerového systému je zabezpečení
venkovních prostor a pro zvýšení bezpečnosti personálu a klientů DOZP a DZR
formou monitorování venkovních prostor objektu kdy není narušeno soukromí
klientů. Záznamy prostoru jsou pořizovány výhradně pro zajištění bezpečnosti
osob a zabezpečení objektu v příčinné souvislosti s ochranou majetku a osob.
Náhodně či namátkově získané informace o možných majetkových deliktech
ze strany zaměstnanců organizace Benjamín, p. o. však budou vyhodnocovány
v souladu s účelem kamerového systému a budou dále řešeny v souladu s právními
předpisy.
2) Ovládání a přístup k záznamům pořízeným kamerovým systémem je průběžně
prováděno pověřenými zaměstnanci organizace Benjamín, p. o. Pověření
zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně pořízených záznamů
a jsou oprávněni získané informace předávat pouze statutárním orgánům
a pověřeným vedoucím zaměstnancům organizace Benjamín, p. o.
3) Ovládání a přístup k záznamům pořízeným kamerovým systémem ze strany
dalších osob s výjimkou pověřených zaměstnanců je vyloučeno. Stejně tak je
zakázáno jakékoliv předání či využití získaných informací kromě případů
uvedených v předchozích odstavcích.
4) Záznamy pořízené kamerovým systémem jsou archivovány na centrálním
serveru organizace Benjamín, p. o., který je řádně zabezpečen proti jakémukoliv
neoprávněnému přístupu. Archivované záznamy jsou do pěti pracovních dnů
od jejich pořízení průběžně ze serveru mazány. Delší doba archivace je přípustná
pouze tehdy, vyplynulo-li by ze záznamů, že došlo k protiprávnímu zásahu
do majetku či práv a chráněných zájmů organizace Benjamín, p. o.
Současně Vás informujeme, že máte právo na poskytnutí informací o prováděném
zpracování osobních údajů a právo požadovat, aby Vaše osobní údaje nebyly
zpracovávány v rozporu s Nařízením. Máte rovněž právo obrátit se se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

