
Informace ke kamerovému systému obce 
  

 

Chtěli bychom Vás informovat, že vnější prostory budovy obecního úřadu a přilehlý parčík jsou střeženy 

nainstalovaným kamerovým systémem se zázname. V důsledku toho dochází ke zpracování Vašich 

osobních údajů. 

1. Jaké údaje zpracováváme ?  

V rámci monitoringu vnějších prostor úřadu a parčíku dochází k pořizování pouze videozáznamu. 

U osob vstupujících do zorného pole kamery tak dochází ke zpracování osobního údaje, a to 

podoby daného člověka.   

2. Kde jsou kamery umístěny a jak dlouho bude záznam uchováván ?  

 

a) Kamera 1 

Umístění: budova obecního úřadu (Dívčí Hrad 64), fasáda budovy, zadní strana budovy 

Zorné pole: fasáda budovy obecního úřadu s přístupovými body do budovy (okna hospody 

nacházející se v přízemí budovy obecního úřadu), část cesty nacházející se za obecním 

úřadem, travní prostor k ukládání štěpky, zadní přístupové dveře do budovy úřadu 

(dveře do kuchyňky), budova hasičské zbrojnice 

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 5 dnů 

Účel: ochrana majetku obce před poškozením a krádeží, zajištění větší bezpečnosti a 

ochrany dat zpracovávaných v prostorách úřadu 

 

b) Kamera 2 

 

Umístění: budova obecního úřadu (Dívčí Hrad 64), fasáda budovy, boční strana budovy 

(v blízkosti místního parku) 

 

Zorné pole: prostor místního parku s lavičkami a přístřeškem 

 

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 5 dnů 

Účel: ochrana majetku obce před poškozením a krádeží 

c) Kamera 3 

 

Umístění: budova obecního úřadu (Dívčí Hrad 64), fasáda budovy, zadní strana budovy 

 

Zorné pole: část cesty nacházející se za obecním úřadem, travní prostor k ukládání topného paliva  



 

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 5 dnů 

Účel: ochrana majetku obce před poškozením a krádeží 

 

 

d) Kamera 4 

 

Umístění: budova obecního úřadu (Dívčí Hrad 64), fasáda budovy, přední stran budovy  

Zorné pole: fasáda budovy obecního úřadu s přístupovými body do budovy (okna kanceláře 

starosty, okna kanceláře administrativního pracovníka úřadu a účetní, okna a vstup 

do místnosti pracovníku obce – VPP), část hlavní příjezdové cesty a místo s 

informační tabulí obce, která slouží i jako úřední deska 

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 5 dnů 

Účel: ochrana majetku obce před poškozením a krádeží, zajištění větší bezpečnosti a 

ochrany dat zpracovávaných v prostorách úřadu 

 

e) Kamera 5 

 

Umístění: budova obecního úřadu (Dívčí Hrad 64), fasáda budovy, přední stran budovy 

Zorné pole: fasáda budovy obecního úřadu s přístupovými body do budovy (hlavní přístupové 

dveře do budovy, okna hospody nacházející se v přízemí budovy obecního úřadu), 

část hlavní příjezdové cesty, lávka přes blízký potok 

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 5 dnů 

Účel: ochrana majetku obce před poškozením a krádeží, zajištění větší bezpečnosti a 

ochrany dat zpracovávaných v prostorách úřadu   

 

      Po 5 dnech dochází k vymazání záznamu, respektive k jeho automatickému přemazání 

záznamem novým. V případě potřeby, např. pro zajištění záznamu jako důkazního materiálu 

trestné či obdobné činnosti, se doba zpracování může prodloužit o nezbytně nutnou dobu,  tj. do 

vyřešení daného případu.   

 

3. Z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje ?  
Účelem instalace kamerového systému je ochrana majetku obce před poškozením a krádeží 

Zároveň je účelem instalace kamerového systému zajištění větší bezpečnosti a ochrany dat 

(osobních údajů) zpracovávaných v prostorách budovy obecního úřadu. 

 

4. Kdy předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?  



Vaše údaje pořízené v rámci kamerového systému předáváme jen nezbytným subjektům 

v souvislosti se stanoveným účelem zpracování. Jedná se o orgány činné v trestním řízení 

nebo správní orgány pro účely přestupkového řízení, popřípadě pojišťovny či obdobné apod.  
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