Záznam o zpracování osobních údajů
kamerovým systémem
Kontaktní údaje
Vyplňte název vaší společnosti, adresu sídla společnosti,
identifikační číslo a kontaktní osobu či jméno případně
jmenovaného pověřence.
Identifikace správce

VZOR
Společnost XYZ s.r.o.
Bezejmená ulice 1234, 100 00 Praha
IČ: 123456789
Kontaktní osoba: Josef Chytrý

Identifikace zpracovatele/ů

Zde uveďte všechny případné zpracovatele vašich
kamerových záznamů (název společnosti)). V případě
použití hostovaného kamerového systému uveďte
společnost „NetRex s.r.o.“ Pokud využíváte jiné lokální
dohledové řešení, uveďte „Bez zpracovatele“.
VZOR
NetRex s. r. o.

Informace o kamerovém systému
Vyplňte počet instalovaných kamer v dané lokalitě.
Počet zapojených kamer

VZOR
XX kamer
Uveďte název a adresu sledované lokality včetně
slovního popisu rozmístění kamer. K záznamu rovněž
dodejte formou přílohy schéma rozmístění kamer.

Rozmístění kamer

VZOR
Prodejna XXXXXX na adrese YYYYY
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Prodejní prostory včetně vstupních míst a skladové
prostory. Viz. příloha č. 1. tohoto záznamu.

Režim kamer

Popište časový harmonogram a způsob pořizování
kamerového záznamu. Tedy zda se jedná o nepřetržité
nahrávání (24/7) nebo zda je záznam pořizován
například pouze v pracovní době. Rovněž uveďte, zda se
jedná o prostý záznam bez využití analytiky typů
softwarové porovnání biometrických údajů a jiných či zda
tuto video analytiku využíváte.
VZOR
Záznam kamer je nepřetržitý, tj. v režimu 24/7.
Jedná se o prostý záznam bez využití analytiky typu
softwarové porovnání biometrických údajů a jiných.
Vypište veškerá dostupná opatření, které využíváte pro
zabezpečení kamerových záznamů. V případě využití
kamerového systému NetRex je možné, kromě vašich
vlastních opatření, uvést:
• Bezpečnostní kryt kamery
• Šifrovaný přenos dat
• Šifrovaná uložiště dat
• Řízení přístupu k datům

Technická, technologická
a organizační opatření pro
ochranu osobních údajů

Podrobnější informace je možné také uvést ve „Vnitřním
předpise o provozu kamerového systému“, která by měla
být přílohou č. 2 tohoto záznamu.
VZOR
•
•
•
•
•
•

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

Uveďte dobu pořizování záznamu ve dnech včetně jejich
následného způsobu likvidace. Rovněž odůvodněte tuto
dobu zpracování.
Doba uchování osobních údajů

VZOR
Záznamy jsou uchovávány po dobu 7 dní. Následně
dochází k jejich automatické likvidaci. Doba uchování
osobních údajů je přiměřená vzhledem k účelu jejich
zpracování.
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Účel zpracování
Účel zpracování

Definujte zákonný účel pro nasazení kamerového
systému.
VZOR

Ochrana majetku správce a ochrana života a zdraví osob
pohybujících se ve sledovaném prostoru.
Právní důvod zpracování

VZOR
Oprávněné zájmy správce a třetích stran dle Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f).

Rozsah zpracování
Kategorie zpracovávaných
osobních údajů

Kategorie subjektů
zpracovávaných osobních
údajů

Vizuální, případně zvukové (pokud využíváte),
identifikační údaje ve formě kamerového záznamu.
Vypište skupiny osob pohybující v monitorovaném
prostoru.
VZOR

Zákazníci, zaměstnanci a další osoby vstupující do
monitorovaného prostoru (návštěvy, dodavatelé).

Příjemci údajů
Uveďte veškeré pravděpodobné instituce či osoby,
které mohou obdržet pořízený kamerový záznam.
VZOR

•
•
•
Příjemci osobních údajů

•
•
•

Zákazníci
Zaměstnanci
Další osoby vstupující do monitorovaného
prostoru (návštěvy, dodavatelé)
Subjekt údajů, vyžadující informace o
zpracovaných údajích.
V odůvodněných případech organy činné
v trestním řízení
Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu
zpracování (pojišťovna).
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Nejsou plánovaní příjemci údajů mimo země EU.
Popište způsoby upozornění na instalovaný kamerový
systém a způsob seznámení vašich zaměstnanců
s jeho existencí.
VZOR

Informace poskytované
subjektům údajů

Na používání kamerového systému upozorňují
piktogramy, které jsou umístěny na vstupu do
zaznamenávaného prostoru.
Piktogramy obsahují vedle symbolu kamery také slovní
upozornění na monitoring prostoru, identifikaci správce
údajů a sdělení, kde lze získat další, podrobnější
informace.
Zaměstnanci prodejny jsou informováni vnitřním
předpisem.

Přílohy k tomu záznamu o zpracování
1. Plán rozmístění kamer
2. Vnitřní předpis o provozování kamerového systému
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