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Instalace kamerového systému

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. března 2018 Váš dotaz
v souvislosti s podmínkami provozování kamerového systému ve škole. K tomu sděluji:
V dané souvislosti především doporučuji Vaší pozornosti stanovisko Úřadu č. 1/2006
„Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů“, které je
k dispozici na www.uoou.cz pod odkazy „Názory Úřadu/Stanoviska“.
Je-li kamerový systém se záznamem provozován za účelem ochrany osob a majetku, lze ho
považovat za zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí
strany. Takovém případě lze kamerový záznam pořizovat bez souhlasu zaznamenávaných
osob, případně jejich zákonných zástupců. Musí však být chráněno jejich soukromí - nelze
v době výuky zaznamenávat učebny, toalety, sprchy, šatny, kde se děti převlékají do
tělocviku, apod. V mimo pracovní dobu lze za účelem ochrany majetku monitorovat i tyto
prostory.
Úřad v souvislosti s kamerovým systémem nevydává povolení. Pokud systém pořizuje
záznam, vyžadoval plnění oznamovací povinnosti § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Dne 25. května 2018 však vstoupí v účinnost Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení). Jednou ze změn, které přináší, je zrušení oznamovací
povinnosti a následné registrace, která je v současné době správcům osobních údajů uložena
a ve výše uvedeném stanovisku ještě uvedena. Úřad v současné době již oznámení nepřijímá
a neregistruje a registrační formulář již na webu Úřadu není k dispozici.
Obecné nařízení v souvislosti s pořizováním kamerového záznamu stanovuje nové nástroje
ochrany osobních údajů, kdy správci osobních údajů budou podle čl. 30 povinni vést záznamy

o činnostech zpracování a ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů podle
čl. 33. Upozorňuji i na povinnost jmenovat pověřence, kterou školám obecně stanovuje čl. 37
odst. 1 Obecného nařízení. Pro snížení finanční náročnosti lze využít pověřence
jmenovaného pro více subjektů.
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