Meze použití kamery pro osobní potřebu
od 1. 11. 2011 08:00 do 30. 11. 2011 16:15 hod.
dotazy bylo možné pokládat do 29.11.2011 23:59:00 hod.
Popis fóra: Máte ve své domácnosti, na zahradě nebo v autě kameru, kterou zaznamenáváte svoje
okolí? Potřebujete ji k ochraně svého majetku a dalších práv? Už Vám její záznam někdy opravdu
pomohl? A nebo má Váš soused kameru namířenou na Vaši zahradu nebo na ulici, po které chodíte, a
Vám to vadí? Spatřujete nějaké meze používání kamer pro osobní potřebu, nebo lze pod pojem
?osobní potřeba? zařadit sledování kohokoliv a kdekoliv?
Dotazy z fóra: Meze použití kamery pro osobní potřebu
Jméno:
Email:
Datum:
Dotaz:

Odpověď:
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Jirka
jiri.zelizko@volny.cz
29. 11. 2011 ‐ 16:41:51
Problematika použití kamery se záznamem ve vozidle byla již na tomto fóru diskutována.
Zajímal by mne ale názor Úřadu, pokud je záznam z kamery používán ke snímání chování
řidiče, např. během praktické jízdy žáků v autoškole a k pozdějšímu vyhodnocení. Platí
zde registrační povinnost, resp. je provozování takového systému přípustné z hlediska
ochrany osobních údajů frekventantů ?
Pokud by autoškola kamerou snímala praktickou jízdu konkrétních klientů, pořizovala
jejich záznam a následně jej vyhodnocovala, pak se jedná o zpracování osobních údajů
ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Provozování takového systému je
přípustné, ale správce údajů, autoškola, musí plnit všechny povinnosti, které mu tento
právní předpis ukládá, mj. i oznamovací povinnost, jejíž rozsah je stanoven v § 16 zákona
o ochraně osobních údajů.

Pavel
pavber@seznam.cz
29. 11. 2011 ‐ 14:57:45
Dobrý den, chtěl bych se zeptat: v případě, že monitoruji veřejný prostor, ale záznam
nearchivuji nepotřebuji registraci u ÚOOÚ? A jak je to v případě, že nearchivuji, ale
kamera má možnost archivace. Uź jen pro samotnou možnost archivace záznamu je
nutná registrace, nebo se musí skutečně archivovat? Jedná se o ochranu majetku. A
dále, když chci mít informaci o průjezdnosti křižovatky ve městě a budu bez archivace
křižovatku monitorovat, potřebuji registraci, nebo nějaké jiné povolení? Děkuji
Podání registrace u on‐line monitoringu není nutné, protože nedochází ke zpracování
osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, nicméně on‐line
sledováním dochází či může docházet k zásahu do osobnostních práv dotčených lidí,
kteří se vůči tomuto zásahu mohou bránit soudní cestou.

stana
stanislava.stiplova@skoda.cz
25. 11. 2011 ‐ 10:30:25
Dobrý den, je nějak limitovaná doba, po kterou bude uchováván záznam pořízený
kamerovým systémem provozovaným zaměstnavatelem?
Doba uchovávání záznamů z kamerových systémů přesně stanovena není. Úřad zastává
názor, že ve většině případů je adekvátní doba uchovávání 3 až 4 dny. V některých

případech (např. sklad, kde se obsluha pohybuje pouze jednou v týdnu) je možné lhůtu
prodloužit, ale v žádosti o registraci je třeba dobu uchovávání záznamů řádně odůvodnit.
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Mirek
tulak04@seznam.cz
24. 11. 2011 ‐ 11:00:48
Dobrý den, mám nemovitost v podílovém vlastnictví v rozsahu ideální poloviny.
Nemovist není trvale obydlena a druhým spoluvlastníkem nemám dobré vztahy. V
nedávné době se mi z této nemovitosti začaly ztrácet přeměty v mém vlastnictví a tak
tak jsem instaloval kamery v části kterou užívám a které snímají pouze mé věci uložené
na dvoře kam je vidět i z veřejných komunikací. Po instalaci krádeže ustaly, ale
spoluvlastník se domáhá odstranění kamer. Musím mu vyhovět podle zákona na
ochranu soukromí?
Pokud kamera snímá pouze prostory, kam máte přístup jen vy a ne druhý spoluvlastník a
nejedná se ani o prostory veřejně přístupné (např. přilehlá ulice), pak je z pohledu
zákona o ochraně osobních údajů vše v pořádku. Pokud snímáte prostory, např. společný
dvůr, kam má přístup i druhý spoluvlastník, případně další osoby, pak je vhodné kameru
zaměřit pouze na prostory, kde uchováváte svoje věci, záznam automaticky přemazávat
a použít či sledovat jej pouze v případě, kdy dojde ke škodě na Vašem majetku. V
takovém případě se dá hovořit o zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu, na
kterou se zákon o ochraně osobních údajů nevztahuje. Pokud by kamery spoluvlastníkovi
i přesto vadily, může se obrátit se žalobou na soud.

Libor
harwes@seznam.cz
21. 11. 2011 ‐ 20:53:44
Dobrý den,mám 2 otázky:
1.zaměstnavatel instaloval na pracoviště kamerový systém se záznamem dat a nesplnil
oznamovací povinnost uoou.Jaký postih mu hrozí?
2. obrazy z kamer na pracovišti (zaměstnaců při práci) pouští na velkou
obrazovku,umístěnou sice uvnitř firmy,avšak na místě veřejně přítupném ‐ v přijímací
kanceláři.Má na to právo bez souhlasu zaměstnanců? Případně jakým způsobem se
můžeme bránit?
Pokud je váš zaměstnavatel právnickou osobou, pak mu v tomto případě hrozí dle § 45
zákona o ochraně osobních údajů za nesplnění oznamovací povinnosti sankce až do výše
pěti milionů korun, resp. v případě narušení soukromí většího počtu osob až do výše
deseti milionů korun.
I v případě, že by provozovatel odůvodňoval instalování kamerových systémů zvláštní
povahou činnosti dle § 316 zákoníku práce, účelu (např. ochrany majetku) může
dosáhnout jiným způsobem, než je promítání obrazů z kamer na obrazovku v přijímací
kanceláři. S případným podnětem se můžete obrátit na příslušný inspektorát práce nebo
prostřednictvím e‐mailu posta@uoou.cz na Úřad pro ochranu osobních údajů.

marcel
janakmarcel@seznam.cz
18. 11. 2011 ‐ 23:55:38
jsem Č.I.D mám vyhrazené parkoviště před družstevním panelákem.Pro neustálé
poškozování mého vozu jsem instaloval kameru na okno bytu v 1.patře.Kamera má
určitý rozptyl takže zabírá i část chodníku,vchodu do domu a několik metrů kolem
vozidla.Při ranní kontrole vozidla a nezjištěném poškození po přijetí z práce záznam nijak
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neprohlížím a smažu jej.Nic neuchovávám.Mohu takto kameru provozovat a pokud ne
prosím o radu jak je možno legalizovat.Děkuji.
Vaše kamera může zabírat skutečně jenom Vaše vyhrazené parkovací místo (nikoli vchod
do domu, kde se pohybuje množství lidí nemajících s ochranou Vašeho majetku nic
společného), a pokud je záznam prohlížen a používán (pro řízení před orgány činnými v
trestním řízení, pojišťovnou atd.) pouze tehdy, pokud dojde k poškození vozidla, a je
průběžně mazán, pak lze říci, že se jedná o zpracování osobních údajů prováděné
fyzickou osobou výlučně pro její osobní potřebu. Na základě ustanovení § 3 odst. 3
zákona o ochraně osobních údajů se tento právní předpis na dané jednání nebude
aplikovat.

Petr
18. 11. 2011 ‐ 17:39:39
Dobrý den, Máme na pracovišti podobný problém jako popisuje slečna(paní)
Monika.Máme již více než rok na pracovišti umístěn kamerový systém.Kamery
monitorují celý prostor na dílně a prostor před halou,tedy venku.Víme,že tento systém
ukládá veškeré dění 4 týdny na zpět.Byli jsme pouze ústně poinformováni o instalaci
tohoto zařízení.Je nutné ze strany zaměstnavatele,aby nám tato fakta oznámil písemně
popřípadě nám dal zaměstnavatel něco podepsat?(souhlas,potvrzení povolení atd)Dnes
byly kamery vyměněny za lepší s větším rozlišením(možná reakce na jisté skutky
předtím)Dále se chci zeptat jaké sankce hrozí zaměstnavateli v případě,že porušil zákon
na ochranu osobních údajů?může v případě své potřeby zaměstnavatel tyto údaje
použít???Hlídání pracovní doby ztráta čehokoliv a pod???A poslední dotaz,pokud bych
podával stížnost formou dopisu,emailu,můžu se spolehnout,že se zaměstnavatel nedozví
od koho vzešel tento podmět???Za všechny odpovězené otázky Vám předem děkuji a
omlouvám se,že jsem se takto rozpovídal...S Pozdravem Petr.
V případě monitorování zaměstnanců je zaměstnavatel dle § 316 odst. 3 zákoníku práce
povinen zaměstnance přímo informovat o rozsahu kontroly a způsobech jejího
provádění. Pokud kontrola bude prováděna i zpracováním osobních údajů, ke kterému
dochází např. právě při nasazení kamerového systému se záznamovým zařízením, pak
rozsah informační povinnosti stanoví rovněž § 11 zákona o ochraně osobních údajů.
Zaměstnavatel je zaměstnance v takovém případě povinen mj. informovat o tom, v
jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jak je bude
zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny. Formu poskytnutí informací zákon
neupravuje, avšak vzhledem k tomu, že správce musí být schopen doložit, že informaci
poskytl, je vhodné zvolit písemnou formu.
Možnosti využití kamerového záznamu jsou závislé na stanoveném účelu. Pokud např.
zaměstnavatel deklaruje, že používá kamerové sledování pro kontrolu technologických
postupů, potom je nepřípustné, aby záznamu využíval pro sledování docházky
zaměstnanců.
V případě zvláště závažného porušení zákona o ochraně osobních údajů hrozí správci
osobních údajů pokuta až do výše deseti milionů korun. V případě, kdy Úřad při kontrole
zjistí, že dané zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu se zákonem, správci
rovněž uloží povinnost zpracování buď uvést do souladu se zákonem, nebo zcela zastavit
a neoprávněně získané osobní údaje zlikvidovat.
Pokud v podnětu uvedete, že žádáte o to, aby Váš zaměstnavatel v případě kontrolního
či správního řízení zahájeného na základě Vašeho podnětu nebyl o Vaší totožnosti
informován, pak bude toto Vaše přání respektováno.
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Monika
monikakucerova2410@seznam.cz
16. 11. 2011 ‐ 09:37:41
Dobrý den, dneska jsem po čtyřech dnech dorazila do práce a zjistila jsem,že majitel
nainstaloval kamerový systém.Na dveřích není žádná informativní cedulka a ani jako
zaměstnanec sem nebyla o tom vyrozuměna.Nemáme žádné pořádné zázemí (kromě
místnosti 1 m na 1 m kde máme skříň a jednu židli)takže v době pauzi na svačinu jíme na
provozovně a budeme neustále monitorováni,nebudeme mít za celý den chvilku
soukromý.Pracuji v kadeřnictví a vím,že né každá dáma je ráda když jí někdo vidí
neupravenou a myslím si,že je to zásah i do jejich soukromý.Chtěla bych vědět zda
můžou monitorovat provozovnu a zda mají povolení.....po zadání IČO do registru se nic
neobjevilo. Děkuji za odpověď Kučerová
Z hlediska zákona o ochraně osobních údajů a kompetence Úřadu pro ochranu osobních
údajů je v první řadě třeba rozlišovat, zda je nebo není z kamerového systému prováděn
záznam. Pokud je kamerový systém provozován v on‐line režimu (tedy jde o kamerové
sledování bez provádění záznamu), není považován za zpracování osobních údajů a
nemusí se předkládat oznámení o zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu
osobních údajů. V tomto případě je nutno dále zvažovat, zda je kamerový systém
provozován v souladu se zákoníkem práce. Konkrétně § 316 mimo jiné uvádí, že
"Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti
zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných
prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému
sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty
nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci." a "Jestliže je u
zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti
zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2,
je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o
způsobech jejího provádění." Řešení tohoto problému spadá pod příslušný inspektorát
práce.
Pokud je kamerový systém provozován v režimu se záznamem, je třeba, aby byl zapsán
do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.
Úřad při oznámení zpracování osobních údajů individuálně u každého oznámení
posuzuje parametry nastavení kamerového systému (režim, záběry kamer, dobu
uchování záznamu apod.) ve vztahu k tomu, zda převáží ochrana jiného základního
lidského práva nebo svobody nad ochranou soukromí, soukromého a rodinného života
(zaměstnanců i zákazníků provozovny). V případě, že jde ve Vámi uváděném případě o
kamerový systém se záznamem, mohlo by se jednat o porušení zákona o ochraně
osobních údajů. S případnou stížností se můžete obrátit na Úřad obvyklou cestou,
prostřednictvím e‐mailové adresy posta@uoou.cz.

bous
byt3178@gmail.com
16. 11. 2011 ‐ 09:04:25
Dobrý den. Existují nějaká omezení nebo ohlašovací povinnost na atrapu kamerového
systému, instalovanou na venkovní fasádu domu jako ochranu před sprejery? Kamery by
nebyly schopny pořizovat ani fotografie, ani videa, pouze by se navenek chovaly jako
skutečné kamery.
Ne, oznamovací povinnost dle § 16 zákona o ochraně osobních údajů se na umístění
atrap kamerového systému nevztahuje. Jejich prostřednictvím nedochází ke zpracování
osobních údajů, a proto se zákon o ochraně osobních údajů jako celek nebude aplikovat.
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Marek
mariks@email.cz
14. 11. 2011 ‐ 20:27:49
Dobrý den, v nedávné době zaměstnavatel umístil kamerový systém na pracoviště a má
tak možnost monitorovat a nahrávat činnost na pracovišti. Omlová to zajištěním ochrany
majetku. Má na to právo, jak je možné se proti tomu bránit? Jedná se o státní instituci.
Možnost monitorovat zaměstnance na pracoviště upravuje § 316 odst. 2 zákoníku práce
tak, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze
činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve
společných prostorách zaměstnavatele tím, že jej mj. podrobuje otevřenému nebo
skrytému sledování. Zákonodárce tedy stanovil dvě podmínky ‐ zvláštní, specifickou
povahu činnosti zaměstnavatele a zároveň existenci relevantního důvodu. Pokud se
domníváte, že alespoň jedna z těchto podmínek není ve Vašem případě splněna, obraťte
se na buď na svoji odborovou organizaci nebo na místně příslušný inspektorát práce.

pavel
pavel.benk@seznam.cz
14. 11. 2011 ‐ 09:16:40
Dobrý den, měl bych na Vás následující dotaz. Chtěl bych provozovat kamerový systém,
obraz by byl přenášen do centra dohledu, kde by byl nepřetržitě sledován obsluhou. V
případě, že obsluha "uvidí", že je v době přenosu páchán tr.čin nebo přestupek "zapne"
záznamové zařízení, přičemž okamžitě bude informovat Polici ČR nebo Městskou polici o
vzniklé situaci. Následně jim tento záznam, který je rovněž jediným záznamem předá na
DVD nosiči. Je nutné v tomto případě zasílat oznámení na ÚOOÚ na konkrétní systém
nebo na konkrétní pořízený záznam. Záznamové zařízení "vypalovačka " DVD by měla
sloužit pro více kamerových systémů.Děkuji za odpověď.
Oznámení o zpracování osobních údajů je třeba podat i u kamerových systémů, kdy je
záznam pořizován na základě pokynu obsluhy (tedy například po stisknutí tlačítka
obsluhou dohledového centra). Oznámení o zpracování osobních údajů podává správce
osobních údajů (většinou vlastník kamerového systému) na konkrétní kamerový systém,
nikoliv na konkrétní pořízený záznam. V případě, že by správce zpracovával osobní údaje
prostřednictvím více kamerových systémů a parametry (např. počet kamer, umístění
kamer, režim, doba uchování záznamů apod.) by u všech jeho kamerových systémů byly
typově shodné, bylo by možné podat oznámení jediné, ve kterém by byly jednotlivé
kamerové systémy prezentovány pouze odlišným místem zpracování osobních údajů. V
ostatních případech by si zpracování osobních údajů každým kamerovým systémem
vyžádalo samostatné oznámení o zpracování osobních údajů.

Barunka
barunka.p@email.cz
13. 11. 2011 ‐ 16:39:35
Dobrý den, soused si pořídil kameru (nevím jestli je to jen atrapa),ale toto zařízeni není
nasměrovaný jen na jeho vchod,ale zabíra spíš chodník (veřejný) před jeho
vstupem.Jakým způsobem s tím můžu něco udělat.Nepřijde mi dobře,aby měl přehled o
tom kdo kdy kam jde???Děkuji za odpověĎ
Na prvém místě by bylo vhodné se souseda dotázat, zda jeho kamera pořizuje záznam,
jaké přesně prostory snímá, jak dlouho je záznam uchováván atd. Pokud Vám neodpoví
nebo pokud s jeho odpovědí nebudete spokojený (zjistíte např., že kamera pořizuje
záznam z Vašeho pozemku nebo z veřejné komunikace), můžete se obrátit s doloženou
stížností na Úřad.
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marketa
marketa.zitnikova@seznam.cz
11. 11. 2011 ‐ 10:46:01
Dobrý den, v naší obci je nainstalován kamerový systém na budově obecního úřadu (2
kamery). Na veřejném zastupitelstvu starostka obce prohlásila, že z kamerového
systému zjistila závažný incident, který se bude dále řešit, celý den se pak o tom bavila
celá vesnice. Je možné, aby starostka obce každé ráno sedla k záznamu a sama
vyhodnotila zda není zaznamenán nějaký přestupek či incident? Jsou nějaká pravidla pro
nahlížení do těchto záznamů? Na budově obecního úřadu jsou na oknech dvě malé
nálepky s upozorněním že je používán kamerový systém. Obecní policii nemáme,
nejbližší služebna státní policie je cca 10 km. Děkuji za odpověď.
Postup, kdy je kamerový záznam pravidelně prohlížen bez toho, aby k tomu byl
relevantní důvod (např. podezření ze spáchání trestného činu, poškození majetku
správce atd.), v pořádku není. Přípustným účelem kamerových systémů je především
ochrana majetku či osob, nikoliv průběžné kontrolování pohybu lidí před budovou
obecního úřadu. Na základě Vašeho dotazu nelze činit žádné závěry, nicméně pokud
budete chtít, můžete se se svou stížností, ve které byste měl vylíčit a doložit důležité
skutečnosti, oficiálně obrátit na Úřad, např. na emailovou adresu posta@uoou.cz.

Miroslav Michálek
M1R3K@email.cz
10. 11. 2011 ‐ 20:59:56
Dobrý den, zajímalo by mne stanovisko ÚOOÚ k aktuálnímu trendu pořizování kamer do
automobilů pro tzv. záznam toho, co se děje na silnici s odůvodněním, že tento záznam
může sloužit jako důkaz pro případ nehody atp. Pokud vím, zaznamenává se pouze určitý
časový úsek dle velikosti karty a posléze dochází k přepsání záznamu tak, aby byl k
dispozici vždy záznam posledních cca 20 a více minut. Dle mého názoru se jedná a příliš
velký zásah do soukromí, jelikož by se tak časem zaznamenávalo vše a všude. Navíc by se
tato činnost měla ohlašovat Vaší instituci?? Děkuji za odpověď.
Pokud se jedná opravdu pouze o pořizování záznamů pro ochranu práv majitele či řidiče
vozu, fyzické osoby, např. v případě nehody, pak se zákon o ochraně osobních údajů jako
celek neaplikuje, neboť se jedná o zpracování osobních údajů pro osobní potřebu ve
smyslu § 3 odst. 3 tohoto zákona. Oznamovací povinnost vůči Úřadu tak není nutno
plnit. Pokud by kdokoliv ze zaznamenaných měl za to, že bylo zasaženo do jeho práva na
soukromí, může se bránit soudní cestou.

jasna
j.svatakova@seznam.cz
9. 11. 2011 ‐ 18:36:00
Dobrý den. Zajímalo by mne, zda je to v pořádku, když v bytovém domě je instalován
kamerový systém, ale v registru tento dům není evidován. Výbor přitom tvrdí, že
povolení od UOOU má. Na vchodových dveřích jsou malinké nálepky o používání
kamerového systému.
Pokud se jedná o kamerový systém se záznamem, má správce (v tomto případě zřejmě
bytové družstvo) povinnost registrovat zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

jajasv
j.svatakova@seznam.cz
9. 11. 2011 ‐ 18:26:12

Dotaz:

Odpověď:

Jméno:
Email:
Datum:
Dotaz:

Odpověď:

Jméno:
Email:
Datum:
Dotaz:

dobrý den. Máme v bytovém domě (společenství vlastníků bytových jednotek)
instalován kamerový systém ‐ vchodové dveře, vchoz zadní s pohledem na dveře do
kolárny, výtah. Kameru ve výtahu považuji za zásah do soukromí. Zajímalo by mne, zda
toto je přípustné, zda musí být ve výtahu cedulka, že je používána kamera. Je
předepsána cedulka (tvar, velikost, text, umístění) o oznámení používání kamerového
systému.
Umístění kamerového systému v bytovém domě možné je. Pouze v některých
prostorách bytového domu (výtahy, chodby, vchody do objektu) se vyžaduje souhlas
všech obyvatel domu se zpracováním osobních údajů (souhlas musí být informovaný ve
smyslu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobní údajů v platném znění), neboť tyto
prostory jsou součástí obydlí, a proto je třeba jim přiznat vyšší míru ochrany soukromí. V
dalších prostorách (např. sklepy, poštovní schránky, fasáda domu apod.) se souhlas
nevyžaduje.
Tabulka s oznámením o monitorování kamerovým systémem se umisťuje u
monitorovaných prostor. Vzhled tabulky a text na tabulce informující subjekt osobních
údajů není žádným způsobem upraven. Ovšem pouhý text, že objekt je střežen kamerou,
nepostačuje. Musí zde být uveden správce takto pořízených záznamů a musí zde být
informace, kde bude subjektu údajů poskytnuta informace o zpracování v plném rozsahu
požadovaném zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobní údajů v platném znění (tj. kde
si může např. vyzvednout v písemné podobě další informace o kamerovém systému
nebo požadovat podrobnou ústní informaci).

Lenka
lenka.puncocharova@seznam.cz
2. 11. 2011 ‐ 10:25:06
Dobrý den,ve společnosti s.r.o. využíváme kamerový systém v nočních hodinách, kdy
nám přepravní firma zaváží zboží.Zaměstnanec přepravky vstoupí do našeho objektu a
složí zboží. V případě, že vstoupí za vytyčený prostor spustí se kamera a utvoří záznam.
Chtěla jsem se zeptat, zda je nutné ohlášení Úřadu, zda je nutné popsat zpracování
záznamu, kdo má přístup k záznamu a na jakou dobu je záznam uložen a kde vč. jeho
ochrany.Je nutné informovat zákazníky, kteří přijdou do prodejny o kamerovém
systému, když kamera netvoří záznam a je natočená pouze do prostoru určeného
přepravní společností? Děkuji mnohokrát
Pokud je kamerový systém nastaven skutečně tak, že může pořizovat záznam pouze
zaměstnance přepravní společnosti, který vstoupí do prostoru, do něhož vstupovat
nemá, pak se jedná o legitimní zpracování osobních údajů, které je prováděno za účelem
ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, tedy Vaší společnosti. Zákazníci,
jejichž osobní údaje kamerovým systémem tak, jak je Vámi popsán, zpracovávány
nebudou, o nasazení kamerového systému informováni být nemusejí. Registrační
povinnost však dopadá i na takovýto kamerový systém se záznamovým zařízením. Pro
podání oznámení o úmyslu zpracovávat osobní údaje je možné využít online formuláře,
který je k dispozici na našich webových stránkách v rubrice Registr.

akazu
akazu@volny.cz
1. 11. 2011 ‐ 19:22:48
Vážená paní, vážený pane. Poslední dobou slyším stále něco o posilování kamerových
systémů. Nebylo by lepší, kdyby byly zákony upraveny tak, aby se člověk nebál bránit
tvrdě? V současné době si člověk není jistý, jestli po sebeobraně nepůjde do vězení.
Pokud takové zákony jsou, nebylo by lepší, utratit peníze místo za kamery, za osvětu
obyvatel v tomto směru? Pokud by se využilo možností internetu a virální reklamy,
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mohlo by to být i levné. Kamera mě před nikým neochrání, jenom zdokumentuje trestný
čin.
V poslední větě jste narazil na jeden z důležitých bodů, tedy na účelnost používání
kamerových systémů, která je jedním ze základních podmínek při používání kamerových
systémů se záznamovým zařízením. Praxe Úřadu bohužel stále ukazuje, že mnozí při
instalování kamer ani neuvažují o tom, zda reálně deklarovaný účel naplní právě
kamerami, tím méně o tom, zda není možné nalézt prostředek, který tolik nezasahuje do
soukromí druhých. Při registraci Úřad toto pochopitelně na základě jemu svěřených
kompetencí posuzuje. Doplňme, že speciální zákon o kamerových systémech v České
republice neexistuje, ochrana osobních údajů zpracovávaných při používání kamerových
systémů se záznamovým zařízením se tedy řídí obecným předpisem, zákonem o ochraně
osobních údajů.

