CHARAKTERISTIKA KAMEROVÉHO SYSTÉMU SPRÁVCE
DOFRA, s.r.o.
se sídlem Rožnovská 241, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 465 77 998, spisová značka: C 3414 vedená u Krajského soudu v Ostravě
e-mail: info@dofra.cz nebo www.dofra.cz

SPRÁVCE

1.

Počet zapojených kamer

12 stacionárních kamer.

2.

Právní titul zpracování
osobních údajů
(zákonnost zpracování)



3.

Kategorie subjektů
údajů

nájemní v monitorovaném prostoru
zákazníci (klienti) Správce
členové Správce
zaměstnanci Správce
osoby s jiným vztahem ke Správci – ostatní osoby vstupující do monitorovaného prostoru (návštěvy,
služby, dopravci, kontroly, narušitelé atd.).

4.

Popis kategorií osobních
údajů

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu.

5.

Účel zavedení
kamerového systému

Ochrana majetku před krádeží, poškozením nebo jinou újmou; zabezpečení objektu k zabránění pohybu
neoprávněných osob; monitorování vzniku průběhu a následků živelné katastrofy ve sledovaném prostoru;
dodržování legislativních povinností; účelem záznamu snímaných vizuálních dat je jejich použití jako důkaz
o původci zjištěné škody způsobené na sledovaném objektu.

6.

Příjemci osobních údajů

 v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení;
 v odůvodněných případech jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna);
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce – článek 6 odst. 1. písm. f) GDPR

organizaci.

7.

Umístění kamer

parkoviště
chodby budovy polikliniky
monitoring vstupních a požárních bezpečnostních dveří.

8.

Režim kamer, charakter
zpracovávaných údajů

se záznamovým zařízením s dobou uchování záznamu v délce 7 dnů;
nepřetržitý záznam
prostý obrazový záznam.

9.

Lhůta pro výmaz

10.

Jakým způsobem jsou
subjekty údajů
informovány o
používání kamerového
systému

11.

Registrace kamerového
systému u Úřadu pro
ochranu osobních údajů

Kamerový systém správce byl vlastníkem registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

12.

Způsob opatření k
zajištění ochrany
snímacích zařízení,
přenosných cest a
datových nosičů, na
nichž jsou uloženy
záznamy

zabezpečení přenosových cest před neoprávněným přístupem (pod omítkou, ve žlabech, v chráničkách,
ukončení v uzamykatelných rozvaděčích);
zabezpečení záznamového zařízení, datového úložiště nebo datového nosiče;
řízení přístupu do prostoru umístění (např. zámky, klíčový režim);
řízení přístupu k datům (hesla);
směrnice, školení oprávněných osob;
vedení předávacích protokolů třetím osobám.

13.

Zpracovatel

Nevyužívá se.

12.

Soulad s GDPR

Správce má za to, že plní všechny podmínky předepsané v rámci GDPR. Zejména tedy že (i) vyhodnotil možná
rizika spojená se zpracováním osobních údajů v podmínkách Správce; (ii.) přijal taková organizační a
technická opatření, aby znemožnil neomezený přístup třetích osob ke zpracovávaným osobním údajům; (iii.)
zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku; (iv.) Správce plní informační povinnost ve vztahu
k subjektům údajů, včetně řádného označení monitorovaného prostoru informačním štítkem.

Po 7 dnech. Řešený zachycený incident je uchován po nezbytnou dobu.
vnitřními předpisy Správce (směrnice)
písemnou informací
informačními tabulemi umístěnými u monitorovaného prostoru, které obsahuji:
 obrázek kamery
 informace o monitorování
 identifikace správce
 údaj o dostupnosti tzv. podrobnější (detailní) informace týkající se provozovaného
kamerového systému.

Tato informace je aktualizována a odpovídá skutečnému stavu ke dni 23.05.2018.

