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Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým 

systémem 

 

Kontaktní údaje 

Identifikace správce 

 

Společenství vlastníků Holandská 2437, Kladno. 

Holandská 2437 

272 01 Kladno 

IČ: 26437261 

 

Kontaktní osoby:  

Zdeněk Večerek  - předseda výboru 

Jan Kaštánek  -  člen výboru 

Identifikace zpracovatele/ů 

Společenství vlastníků Holandská 2437, Kladno. 

Holandská 2437 

272 01 Kladno 

IČ: 26437261 

 

 

(servisní firma) 

Jaroslav Vasilišin 

Holandská 2669 

272 01 Kladno  

 

Informace o kamerovém systému 

Počet zapojených kamer 32 

Rozmístění kamer 

Dům Holandská 2437, 272 01 Kladno: 

 

Vstupní vestibul u poštovních schránek, prostor před výtahy, 

chodby a schodiště ve středové části domu, prostor u 

popelnic. Kamery jsou nastaveny tak, aby nesnímaly vstup 

do jednotlivých bytových a nebytových jednotek. 
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Režim kamer 

Záznam kamer je nepřetržitý, tj. v režimu 24/7.  

 

Jedná se o prostý záznam bez využití analytiky typu 

softwarové porovnání biometrických údajů a jiných. 

Technická, technologická a 

organizační opatření pro 

ochranu osobních údajů 

 Bezpečnostní kryt kamery  

 Analogový přenos dat ve střeženém prostoru 

 Úložiště dat ve střeženém a zabezpečeném prostoru 

 Řízení přístupu k datům 

 Školení oprávněných osob 

 Vedení předávacích protokolů třetím osobám 

Doba uchování osobních 

údajů 

Záznamy jsou uchovávány po dobu 3-7 dní. Následně 

dochází k jejich automatickému přepsání. Doba uchování 

osobních údajů je přiměřená vzhledem k účelu jejich 

zpracování. 

Účel zpracování 

Účel zpracování Ochrana majetku správce a ochrana života a zdraví osob 

pohybujících se ve sledovaném prostoru. 

Právní důvod zpracování Oprávněné zájmy správce a třetích stran dle Obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f). 

Rozsah zpracování 

Kategorie zpracovávaných 

osobních údajů 

Vizuální identifikační údaje ve formě kamerového záznamu. 

Kategorie subjektů 

zpracovávaných osobních 

údajů 

Obyvatelé domu a další osoby vstupující do monitorovaného 

prostoru (návštěvy, atd.). 
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Příjemci údajů 

Příjemci osobních údajů 

 Zaměstnanci bezpečnostní agentury 

 Výbor společenství 
 Subjekt údajů, vyžadující informace o 

zpracovaných údajích.  

 V odůvodněných případech organy činné 

v trestním řízení 

 Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu 

zpracování (pojišťovna).  

 

Nejsou plánovaní příjemci údajů mimo země EU. 

Informace poskytované 

subjektům údajů 

Na používání kamerového systému upozorňují piktogramy, 

které jsou umístěny na vstupu do zaznamenávaného 

prostoru. 

 

Veřejně přístupné stanovy Společenství dostupné na 

www.holandská2437.cz  

Přílohy k tomu záznamu o zpracování 
1. Plán rozmístění kamer (neveřejné, dostupné pro všechny dotčené osoby v kanceláři 

společenství, kamery jsou umístěné transparentně na stropech ) 

2. Vnitřní předpis o provozování kamerového systému ( neveřejné, dostupné pro všechny 

dotčené osoby v kanceláři společenství ) 

http://www.holandská2437.cz/

