
V Ostravě, 3.3.2021 

Za správce:   RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., v.r., ředitel školy 

Za pověřence OOÚ:  Martin Krupa, v.r., pověřenec pro OOÚ 

Záznam o činnostech zpracování -  
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 

Správce: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. 

Pověřenec pro OOÚ: Martin Krupa, 724 356 825, martin.krupa@gdpr-opava.cz 

I. Účely zpracování 

Kamerové systémy 

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – z důvodů oprávněných zájmů organizace 

Kamerový systém je využíván z důvodu ochrany majetku a ochrany zdraví a bezpečnosti 

zaměstnanců, dětí, rodičů a ostatních návštěvníků hřiště, jakož i právní ochrany organizace 

II. Kategorie subjektů údajů 

Zaměstnanec, dítě, rodič, náhodný návštěvník 

III. a. Osobní údaje zpracovávané bez souhlasu subjektu údajů 

Podobizna nebo videozáznam osoby 

III. b. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů 

Nezpracovávají se 

IV. Příjemci osobních údajů 

Oprávněné osoby z řad orgánů veřejné moci – Policie apod. na základě jejich oprávněné 
žádosti. 

V. Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů 

Záznam se ukládá do zaplnění úložiště, následně dojde k přepisu záznamů. Maximálně však 
po dobu 7 dnů. 

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 

Kamerový systém je provozován v režimu se záznamem bez snímání zvuku. Monitorování probíhá v nepřetržitém 

režimu. Kamerový systém je umístěn v místnosti ředitele školy s omezeným přístupem, v době mimopracovní 

místnost uzamykaná. Kamerový záznam je ukládán na vnitřní pevný disk záznamového zařízení, kde je uchováván 

maximálně po dobu 7 dnů; následně se automaticky přemazávají aktuálním záznamem. Data ze záznamového 

zařízení lze získat pouze s použitím speciálního obslužného programu, který je chráněn uživatelským jménem a 

heslem. Záznamy z kamerového systému mohou být použity pouze v případě spáchání nebo podezření ze spáchání 

trestného činu nebo některého ze správních deliktů či přestupků, nebo ke zjištění příčin a okolností škody na majetku 

provozovatele nebo uživatelů objektu. Kopie záznamů mohou být předány pouze orgánům činným v trestním řízení 

nebo správním orgánům příslušným k rozhodnutí ve věci správního deliktu nebo přestupku, nebo v případě 

prokázání oprávněného zájmu některému z uživatelů objektu, a to na základě jejich písemné žádosti.  

Evidence údajů uchována elektronicky, pouze v omezeném rozsahu na samostatném úložišti s definovanými 

přístupovými právy, v samostatné zamčené místnosti s přístupovým systémem, zabezpečeno přístupovým heslem 

a zamezením vytváření kopií. 


