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Kamerový systém - odpověď
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 12. dubna 2018 Váš dotaz
v souvislosti se záměrem pořizovat kamerový záznam školního hřiště. K tomu sděluji:
V této souvislosti doporučuji Vaší pozornosti stanovisko Úřadu č. 1/2006 „Provozování
kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů“, dostupné na
www.uoou.cz pod odkazy „Názory Úřadu/Stanoviska“. To však pod písm. G) obsahuje
i oznamovací povinnost ve smyslu § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ta
dnem účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„Obecné nařízení“), tj. 25. května letošního roku přestane platit. Z tohoto důvodu již Úřad
plnění této povinnosti nevyžaduje, registrační formulář není na webu k dispozici a oznámení
v případě nových systémů ani o změnách Úřad nepřijímá.
V souvislosti s ochranou osobních údajů však stanovuje Obecné nařízení i pro pořizování
kamerového záznamu správci povinnost vést záznamy o činnostech zpracování ve smyslu
čl. 30, obsahující informace obdobné, jako byly dosud uváděné v registračním formuláři.
Tuto evidenci správce povede ve své dokumentaci a nebude ji již zasílat Úřadu.
Další povinností v souvislosti s kamerovým systémem, je povinnost správce podle čl. 33
odst. 5 Obecného nařízení dokumentovat veškeré případy porušení zabezpečení osobních
údajů, přičemž uvede skutečnosti, které se týkají daného porušení, jeho účinky
a přijatá nápravná opatření. Tato dokumentace musí Úřadu umožnit ověření souladu s tímto
článkem. Ostatní dosud vyžadované povinnosti stanoviskem č. 1/2006 při provozování
kamerového systému správcům zůstanou. Ve stejném režimu lze provozovat kamerový
systém se záznamem za účelem ochrany majetku a osob i ve škole.
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