Město Borohrádek
Směrnice o provozování městského kamerového systému.
Město Borohrádek (dále jen Správce), se sídlem Husova 240, 517 24 Borohrádek,
vydává tímto na základě usnesení ze dne 14.02.2019, č. j.: R 6/2019 tuto Směrnici o
provozování městského kamerového systému.
1. OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU
a) V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími
právními předpisy (dále jen „nařízení“), informuje touto cestou Správce
dotčené osoby o existenci a provozování kamerového systému ve městě
Borohrádek.
b) Správce monitoruje vymezené prostory za účelem ochrany majetku Správce
před protiprávním jednáním osob, jakož i ochrany majetku a zdraví občanů,
obyvatel Města Borohrádek či dalších osob.
c) Hlavním účelem provozování kamerového systému a pořizování záznamů je
ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce (všeobecná ochrana
majetku Správce, ochrana před krádeží, před zneužitím).
d) V souladu s článkem 13 odst. 1 písm. d) nařízení Správce uvádí, že je
zpracování nezbytné z důvodu ochrany majetku Správce a případně i dalších
osob, respektive za účelem vyhledání případného pachatele (tj. zpracování
nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce a dalších osob).
2. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a) Jednotlivé kamery jsou umístěny v Katastrálním území města Borohrádku.
b) Záznamy kamerového systému jsou Správcem pořizovány nepřetržitě
či na základě detekovaného pohybu a jsou uchovávány po dobu 2 - 7 dnů,
v závislosti na kapacitě záznamového zařízení, což je nezbytná doba, která
slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, např. krádeže, apod.
Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytně nutnou
pro projednání případu.
c) Kamerový systém je Správcem využíván na veřejnosti přístupných místech a
prostranstvích. V místech, která jsou určena k soukromým účelům,
se kamerový systém nevyužívá. Použití kamerového systému na těchto
místech je přísně zakázáno.
d) Všechna monitorovací zařízení, včetně záznamu z kamerového systému,
jsou chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením
či zneužitím celého systému nebo záznamů.
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e) K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům jsou oprávněny
pouze Správcem pověřené osoby. Oprávněné a pověřené osoby byly
poučeny o povinnosti mlčenlivosti. Záznam může být v případě incidentu
předložen zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování
(např. pojišťovna, správní úřady), orgánům činným v trestním řízení
(nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak).
f) O přístupu k záznamům kamerového systému jsou pořizovány elektronické
záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu, byly osobní
údaje zpracovány.
g) Prostory, které jsou monitorovány, jsou zřetelně označeny informačními
cedulemi umístěnými v monitorovaném prostoru nebo před ním.
3. ÚČINNOST
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15. 02. 2019.

V Borohrádku dne 14.02.2019

Mgr. Martin Moravec v.r.
starosta

Příloha č. 1. Plán rozmístění kamer kamerového systému
Příloha č. 2. Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem
Příloha č. 3. Elektronický záznam o přístupu k osobním údajům ( VZOR )
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Příloha č.1.

Plán rozmístění kamer kamerového systému
Husova 240, 517 24 Borohrádek

Legenda
Vnitřní kamera
Venkovní kamera
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