Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 695 111

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kamerový systém v místnosti Pokladny
dle čl. 13

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 o ochraně osobních údajů)
Význam tohoto dokumentu:
Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů
pořízené kamerovým systémem se záznamem v místnosti Pokladny Psychiatrické nemocnice v Opavě správcem těchto údajů.
1. Identifikační a kontaktní údaje správce
Správce: Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88
746 01 Opava
IČO: 00844004
tel.: +420 553 695 111
e-mail: pnopava@pnopava.cz
datová schránka: 7hnk3jk
2. Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Karel Kraus
tel.: +420 553 695 207
e-mail: kraus@pnopava.cz
3. Kategorie subjektu údajů




zaměstnanci
pacienti
další osoby

4. Kategorie osobních údajů


jiné údaje: kamerový záznam
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5. Účel a právní základ zpracování
Zpracování osobních údajů je založeno na právním základu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení:
„zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy
před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě;“
Účelem zpracování osobních údajů je ochrana majetku správce před krádežemi, ochrana osob, zejména
zaměstnanců správce, jakož i ochrana před jinou protizákonnou či trestnou činností. Provoz kamerového
systému slouží i jako prevence proti nežádoucím jevům. Zpracovány budou údaje z kamerového systému
spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které budou využity k identifikaci fyzických osob v souvislosti
s určitým jednáním.
6. Kategorie příjemců osobních údajů


subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány ze zvláštního zákona v souvislosti s trestním a
přestupkovým řízením

7. Předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci
Nebude přecházet k předání osobních údajů do jiných států.
8. Doba uložení osobních údajů
Kamerový záznam (nahrávka z kamerového systému) je zpracován a uchován po dobu 1 týdne, poté je
automaticky mazán.
9. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo být informován o možnosti uplatnit svá práva vůči správci. Jedná se o tyto práva:
a) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení),
b) právo na opravu (čl. 16 Nařízení),
c) právo na výmaz (čl. 17 Nařízení),
d) právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení),
e) právo vznést námitku (čl. 21 Nařízení),
f) právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování (čl. 22 Nařízení),
g) právo podat stížnost u ÚOOÚ (čl. 77 Nařízení).
10. Popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů
Data z kamery jsou ukládána na disku, který je umístěn v kanceláři podatelny. Přístup do této místnosti je
omezen klíčem, který mají k dispozici zaměstnanci podatelny. Přístup k uloženým záznamům má pouze jedna
osoba, a to určený správce kamerového systému. Přístup k obrazovce mají zaměstnanci vrátnice, kteří mají
zakázáno pořizovat různým způsobem obrazové záznamy (např. mobilním telefonem, fotoaparátem, kamerou).
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Délka doby sledování je neomezená (24 hodin 7 dní v týdnu). Zaměstnanci vrátnice disponují klíčem od
vrátnice.
11. Předání záznamů z kamery mimo správce
Správce je oprávněn předávat záznamy mimo PNO pouze Policii ČR nebo pojišťovně za účelem objasnění při
vyšetřování incidentu nebo pojistné události.
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