DOMOV PRO SENIORY CHODOV
Donovalská 2222/31, 149 00 PRAHA 4 – CHODOV

INFORMACE O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU 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 DS Chodov nebo Domov) jakožto správce osobních údajů si Vás tímto se zřetelem
k provozování kamerového systému v prostorách DS Chodov 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) Za jakým účelem a jakým způsobem jsou kamerové záznamy, na nichž jsem zachycen zpracovány;
d) Komu mohou být kamerové záznamy, na nichž jsem zachycen, předány;
e) Po jakou dobu budou kamerové záznamy, na nichž jsem zachycen, zpracovávány;
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 prostorách DS Chodov a s tím souvisejícím shromažďováním, ukládáním, používáním a zveřejňováním
osobních údajů, které se Vás týkají.
1. Informace o provozování kamerového systému se záznamem v prostorách DS Chodov
DS Chodov v současné době provozuje kamerový systém se záznamem za účelem zajištění ochrany života,
zdraví, bezpečnosti a majetku klientů, zaměstnanců, návštěvníků, jakož i majetku Domova. Kamerový
systém je umístěn toliko v prostoru recepce a vstupní haly, tak aby zachycovaly pouze prostory DS Chodov
(dále jen „kamerový systém“). V místech, která jsou určena k soukromým účelům klientů, zaměstnanců a
jiných subjektů údajů (např. toalety, sprchy, pokoje klientů, prostory k převlékání), se tento kamerový
systém nevyužívá.
Kamerový systém pořizuje toliko vizuální (obrazový) záznam. Záznamy jsou uchovávány v nekonečné
smyčce v NVR (síťový videorekordér), který se nachází v uzamčených prostorách DS Chodov, přičemž se
mažou vždy po 14 dnech ode dne pořízení záběru (jedná se o tzv. automatickou časovou smyčku). Bez
zadání přístupového hesla není možno získat přístup k záznamům ani jakkoliv upravovat konfiguraci či
záznamy. Síť, jež používají kamery a NVR, je v uzavřené počítačové síti, která není přístupná z internetu či
intranetu. Archivaci vizuálního záznamu pořízeného kamerovým systémem DS Chodov neprovádí, ledaže by
se jednalo o případ, kdy je archivace vizuálního záznamu potřebná z důvodu ochrany oprávněných zájmů DS
Chodov či subjektů údajů, kterými se rozumí zejména uplatňování a ochrana zájmů Domova či subjektu
údajů v případném správním, soudním či jiném řízení. K vizuálním záznamům pořízeným kamerovým
systémem má přístup toliko ředitelka DS Chodov a externí servisní společnost, jenž se zabývá systémy
zabezpečovací techniky. Externí servisní zaměstnanec má však přístup ke kamerovým záznamům pouze
tehdy dorazí-li osobně do DS Chodov a vyžádá-li si za účelem provedení servisu kamerového systému klíče
od místnosti, v níž se kamerové záznamy uchovávají.
2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
DS Chodov zpracovává v souvislosti s provozováním kamerového systému vizuální záznam zachycující
prostory recepce a vstupní haly Domova a osoby vyskytující se v nich. DS Chodov tedy zpracovává vizuální
záznamy, v nichž jsou zachyceny subjekty údajů, které se vyskytovaly v prostorách recepce a vstupní haly.
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Zpracování vizuálních záznamů je ze strany DS Chodov nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů
Domova, jakož i jejích klientů a zaměstnanců. Těmito oprávněnými zájmy se rozumí zejména ochrana
majetku DS Chodov a jejích klientů a ochrana zdraví klientů a zaměstnanců DS Chodov.
Provozování kamerového systému respektuje zásadu minimalizace zásahů do Vašeho soukromí, neboť
kamerový systém je umístěn toliko v prostorách recepce a vstupní haly Domova. Provozováním
kamerového systému tak nedochází k nadměrnému zásahu do Vašeho soukromí.
3. Jak využíváme kamerové záznamy, na nichž jsem zachycen (účel zpracování)?
Vizuální záznamy, které DS Chodov získává v souvislosti s provozováním kamerového systému, jsou využity
toliko pro účely ochrany majetku Domova, klientů a pro účely ochrany života, zdraví a bezpečnosti klientů,
návštěvníků a zaměstnanců DS Chodov.
4. Kdo má přístup ke kamerovým záznamům, na nichž 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 – těmito
subjekty může být například externí společnost, která 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
předchozím vyžádání).
5. Jaká je doba zpracování kamerových záznamů, na nichž jsem zachycen?
Kamerové záznamy jsou uchovávány v nekonečné smyčce v NVR (síťový videorekordér) po dobu 14 dnů ode
dne jejich pořízení (jedná se o tzv. automatickou časovou smyčku). Po uplynutí této doby dochází
k automatickému přepisu kamerového záznamu aktuálním kamerovým záznamem.
Po uplynutí čtrnáctidenní doby mohou být kamerové záznamy uchovávány pouze za účelem ochrany
oprávněných zájmů DS Chodov či subjektů údajů, kterými se rozumí zejména uplatňování a ochrana zájmů
DS Chodov či subjektu údajů v případném správním, soudním či jiném řízení.
6. Jakým způsobem jsou kamerové záznamy, na nichž jste zachycen, zabezpečeny?
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.
Kamerové záznamy jsou uchovávány v nekonečné smyčce v NVR (síťový videorekordér), který se nachází
v uzamčených prostorách DS Chodov. Bez zadání přístupového hesla není možno získat přístup k záznamům
ani jakkoliv upravovat konfiguraci či záznamy. Síť, jež používají kamery a NVR, není přístupná z internetu či
intranetu.
7. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů?
Vaše práva k námi prováděnému zpracování kamerového záznamu jsou následující:
a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům;
b) Právo na opravu Vašich osobních údajů;
c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů;
d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
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e) Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
f) Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.
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 f) 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 a 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.
Právo na opravu Vašich osobních údajů
Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro
případ, že jsou nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz Vašich osobních údajů
Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:
a) Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné
důvody pro zpracování;
c) Zpracování je protiprávní;
d) Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.
Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů
Náplní tohoto práva je, že v případě jakýchkoliv sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní
údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To neplatí, nastane-li
některá z výjimek předpokládaná právními předpisy.
Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného může být například skutečnost, že:
a) Popíráte přesnost osobních údajů;
b) Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich
použití;
c) DS Chodov již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak
chrání Vaše zájmy, neboť DS Chodov zakazuje jejich vymazání); nebo
d) Jste vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.
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Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování bude
Domovem neprodleně zrušeno.
Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování kamerových záznamů,
které zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem DS Chodov se
rozumí zájem na ochraně majetku DS Chodov a života, zdraví a bezpečnosti klientů, návštěvníků a
zaměstnanců DS Chodov.
Domov není oprávněn nadále zpracovávat kamerové záznamy, na nichž jste zachycen, pokud neprokáže
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení,
výkon, nebo obhajobu právních nároků.

Pakliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete DS
Chodov kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu chodov@seniordomov.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25. 5. 2018.
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