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INFORMACE O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU ZAJIŠŤUJÍCÍHO ZVÝŠENOU OCHRANU KLIENTŮ DS 
CHODOV, JEŽ JSOU STIŽENI PORUCHAMI KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ, A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Příspěvková organizace Domov pro seniory Chodov, IČ 708 76 606, se sídlem Donovalská 2222/31 Praha 4 – 
Chodov 149 00 (dále také DS Chodov nebo Domov) jakožto správce osobních údajů si Vás tímto se zřetelem 
k provozování kamerového systému v prostorách Domova dovoluje informovat o níže specifikovaném 
shromažďování a zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.  
 
Níže v textu se dozvíte zejména: 

a) Informace o provozování kamerového systému; 

b) Jaké Vaše osobní údaje v souvislosti s provozováním kamerového systému zpracováváme; 

c) Jak využíváme vizuální přenos obrazu, na němž jste zachycen (účel zpracování); 

d) Kdo má přístup k vizuálnímu přenosu obrazu, na němž jste zachycen; 

e) Jakým způsobem je kamerový systém zabezpečen; 

f) Jaká jsou ve vztahu k ochraně osobních údajů Vaše práva. 

 

Po přečtení následujících informací se tedy dozvíte více informací o kamerovém systému provozovaném 

v prostoru recepce DS Chodov a s tím souvisejícím shromažďováním, ukládáním, používáním a 

zveřejňováním osobních údajů, které se Vás týkají.   

1. Informace o provozování kamerového systému v prostorách DS Chodov  

DS Chodov v současné době provozuje kamerový systém zajišťující zvýšenou ochranu klientů DS Chodov, jež 

jsou stiženi závažnějšími stadii poruch kognitivních funkcí (např. Alzheimerova choroba, stařecká demence 

apod.), které vedou k výraznému poklesu myšlení, paměti a úsudku fyzické osoby (dále také jen „Klienti“). 

Kamerový systém umožňuje detekci klientů DS Chodov s různými formami poruch kognitivních funkcí 

s využitím „high technologie” (prostřednictvím optického kamerového rozpoznání osob s diagnózou 

zahrnující poruchu kognitivních funkcí – identifikace osob na základě fotografie) (dále také jen „Kamerový 

systém“). Opustí-li tedy monitorovaný Klient DS Chodov prostor recepce, jenž je monitorován Kamerovým 

systémem, upozorní zařízení Kamerového systému na tuto skutečnost pověřené zaměstnance DS Chodov.  

Kamerový systém představuje doplňkovou ochranu Klientů DS Chodov se zřetelem k jejich zdravotnímu 
stavu. Funkce optického kamerového rozpoznání (tj. identifikace) Klientů DS Chodov s diagnózou zahrnující 
poruchy kognitivních funkcí může být aplikována pouze na Klienty DS Chodov, kteří k tomuto účelu udělili 
DS Chodov svobodný a informovaný souhlas, popř. jiná osoba, která Klienta zastupuje v případě jeho 
omezení způsobilosti k právním úkonům1.  
Kamerový systém sestává z 1 kusu monitorovací kamery a je umístěn v prostorách recepce DS Chodov, a to 

konkrétně v prostoru nad samo zavíracími vstupními dveřmi směrem do vestibulu. Úhel záběru 

monitorovací kamery je nastaven tak, aby neumožňoval pozorování detailů a/nebo tělesných rysů, které 

nejsou relevantní z hlediska výše specifikovaného účelu.  

Kamerový systém umožňuje toliko vizuální přenos obrazu snímaného prostoru. Kamerový systém 

nepořizuje jakýkoliv záznam. Pověřeným zaměstnancům DS Chodov je umožněno pouze sledování tzv. LIVE 

obrazu (tedy sledování obrazu snímaného prostoru v reálném čase, resp. s nepatrnou prodlevou 

                                                           
1 Jestliže má Klient soudem určeného opatrovníka, je informován a souhlas podepisuje opatrovník. Osoby, které nejsou schopny jednat samostatně 
a nemají soudem určeného opatrovníka, zastupuje v souladu se zněním ustanovení § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v 
platném znění, pracovník obecního úřadu obce s  rozšířenou působností. Je možné, aby souhlas byl podepsán též zmocněncem Klienta, vždy je 
nutné doložit originál notářsky ověřené plné moci. Dále může být souhlas podepsán osobami s podpůrnými opatřeními při narušení schopnosti 
zletilého právně jednat (z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 38). 
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způsobenou přenosem obrazu). Kamerový systém je náležitě zabezpečen proti neoprávněnému přístupu 

třetích osob. 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?   

Domov zpracovává v souvislosti s provozováním Kamerového systému vizuální přenos obrazu (tzv. LIVE 

obraz), jenž zachycuje prostory uvedené výše v článku jedna. DS Chodov tedy zpracovává vizuální přenos 

obrazu (tzv. LIVE obraz), v němž jsou zachyceny subjekty údajů, které se aktuálně vyskytují ve výše 

specifikovaných prostorách.  

Zpracování vizuálního přenosu obrazu je ze strany DS Chodov nezbytné pro účely specifikované výše 

v článku 1., zejména však za účelem zajištění zvýšení bezpečnosti, ochrany života a zdraví Klientů 

DS Chodov, kteří jsou stiženi závažnějšími stadii poruch kognitivních funkcí.  

Provozování Kamerového systému respektuje zásadu minimalizace zásahů do Vašeho soukromí, neboť 

Kamerový systém Domova je umístěn toliko v prostoru recepce, čímž nedochází k nadměrnému zásahu do 

Vašeho soukromí.  

3. Jak využíváme vizuální přenos obrazu, na němž jste zachycen (účel zpracování)?  

Vizuální přenos obrazu, který získáváme v souvislosti s provozováním Kamerového systému, využíváme 

toliko pro účely zvýšení bezpečnosti, ochrany života a zdraví Klientů DS Chodov, kteří jsou stiženi 

závažnějšími stadii poruch kognitivních funkcí.  

4. Kdo má přístup k vizuálnímu přenosu obrazu, na němž jsem zachycen?   

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce DS Chodov. Vaše osobní údaje dále můžou být za výše 

specifikovanými účely předány našim subdodavatelům, aby pro Domov provedli zpracování – tímto 

subjektem je pouze externí servisní společnost TELMED HTP s.r.o., se sídlem Fričova 199, 274 01 Slaný, IČO: 

24244511, která je dodavatelem Kamerového sytému a zároveň pro nás provádí údržbu Kamerového 

systému.  

Osobní údaje může DS Chodov zpřístupnit též oprávněným třetím subjektům dle příslušných právních 

předpisů, zejména orgánům veřejné moci (např. Policii ČR nebo Magistrátu hlavního města Prahy po jejich 

předchozí žádosti).  

5. Jakým způsobem je vizuální přenos obrazu, na němž jste zachycen, zabezpečen?  

DS Chodov používá vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich 

osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, 

neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.  

6. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů?  

Vaše práva k námi prováděnému zpracování osobních údajů jsou vzhledem k povaze Kamerového systému, 
jenž umožňuje pouze tzv. LIVE přenos obrazu, následující:  

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům; 
b) Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; 
c) Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů; 
d) Právo monitorovaného Klienta odvolat souhlas s monitorováním.  
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Níže je blíže vysvětlen obsah Vašich jednotlivých práv, tak aby bylo možno učinit si o jejich obsahu bližší 
obraz. Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese 
chodov@seniordomov.cz. Stížnost ve smyslu písmene c) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů, webová stránka: http://www.uoou.cz.   
 
Právo na přístup k osobním údajům  
Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje 
zpracovávány, a pakliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu 
budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich 
osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování, a konečně existuje-li právo na opravu, 
výmaz, omezení zpracování či vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.  
 
Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů 
Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování vizuálního přenosu 
obrazu, který zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem DS 
Chodov se rozumí zájem na ochraně života, zdraví a bezpečnosti klientů, návštěvníků a zaměstnanců 
Domova.  
 
DS Chodov není oprávněna nadále zpracovávat vizuální přenos obrazu, na němž jste zachycen, pokud 
neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo 
pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.  
 
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 
Plná funkčnost Kamerového systému je možná pouze v případě, že nám Klient DS Chodov udělil svobodný a 
informovaný souhlas s využíváním detekční funkce Kamerového systému. Byl-li ze strany Klienta DS Chodov 
udělen souhlas s využíváním detekční funkce Kamerového systému, je Klient DS Chodov oprávněn kdykoliv 
odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.  
 
 

Pakliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás 

kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu: chodov@seniordomov.cz nebo v úředních hodinách na 

sekretariátu.  

Tyto informace o provozování kamerového systému a ochraně osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 7. 

2019.  
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