
Informace pro veřejnost 

Kamerový systém ZŠ 

Správce: 

 Správcem kamerového systému je škola - Základní škola Toužim, příspěvková organizace, Plzeňská 395, 

364 01 Toužim, Mgr. Zdeňka Zemanová, zstouzim@zstouzim.cz, 354 224 555, IČ:709 95 826 . 

 Správce prohlašuje, že zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, nezasahuje 

nevhodným a nepřiměřeným způsobem do soukromých prostor dotčených fyzických osob a je v souladu 

se zásadami ochrany osobnosti, včetně zavedení odpovídajících technických a organizačních opatření 

pro ochranu osobních údajů. 

Účel: 
 Důvodem zřízení a provozování kamerového systému a tedy i účelem zpracování osobních údajů 

získaných prostřednictvím kamerového systému je oprávněný zájem správce  zajistit bezpečnost a 

ochranu osob a majetku ve svých objektech, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f. nařízení EU 

2016/679.  

Popis: 
 Kamerový systém je správcem využíván pouze v prostorách školy. V místech, která jsou určena k 

soukromým účelům zaměstnanců, žáků a návštěvníků (toalety, sprchy, prostory k převlékání) se tento 
kamerový systém nevyužívá.  

 Kamerový systém je automaticky systém umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze 

sledovaných míst. Data z kamer jsou zaznamenávána na vyhrazené úložiště s časovou smyčkou 1 týden, 

po uplynutí doby se automaticky smažou. 

 Systém zaznamenává výhradně podobu a obrazové sekvence chování a jednání zaznamenaných osob, 

bez detailních záběrů, nepoužívá vysoké rozlišovací schopnosti, systém není nastaven pro systematické 

sledování, k záznamům má přístup pouze striktně omezený okruh oprávněných osob z důvodu zpětného 

vyhodnocení potenciálního incidentu.  

 Kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob, ani ke sledování rozporu s účely 

uvedenými v této směrnici. 

 Správce určil osobu odpovědnou za správu kamerového systému s tím, že pouze tato osoba je  

oprávněná k přístupu k záznamu z kamerového systému, je zavázána povinností mlčenlivosti ve vztahu 

ke zpracovávaným osobním údajům.  

 Záznamy pořízené kamerovým systémem mohou být v souladu se stanoveným účelem  poskytnuty 

orgánům činným v trestním řízení, tj. po zjištění incidentu, který by mohl naplňovat znaky trestné 

činnosti. 

 Veškeré monitorované prostory jsou Správcem zřetelně označené vzorovou informační tabulkou  

Práva fyzických osob: 
A. Právo na přístup k osobním údajům - Fyzická osoba má právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním 

údajům. Na její žádost Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud již  záznam nebyl smazán a 

za podmínky, že neohrozí práva třetí osoby.   

B. Právo na opravu osobních údajů - Při zpracování kamerových záznamů není právo na opravu použitelné neboť 

předmětem řešeného zpracování osobních údajů je jen pořízení kamerového záznamu fyzické osoby. 

C. Právo na výmaz osobních údajů -Fyzická osoba má právo na výmaz kamerového záznamu zachycující její 

podobiznu, který by škola zpracovávala neoprávněně. 

D. Právo na omezení zpracování osobních údajů - Fyzická osoba má právo na blokaci svých osobních údajů za 

podmínek uvedených v čl. 18 GDPR (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování 

údajů). 

E. Právo podat námitku - Fyzická osoba má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu 

oprávněného zájmu (což je případ kamerového záznamu). 

F. Právo na podání stížnosti - Fyzická osoba má právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na školu, případně 

podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o 

soudní ochranu. 


