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Záznam o činnostech zpracování osobních údajů 

kamerovým systémem 

Kontaktní údaje 

Identifikace správce 

Koupaliště Brno-jih, p.o. 

Mariánské náměstí 152/13  

617 00 Brno 

 

IČ:03565173 

 

Kontaktní osoba: Pavel Svrčina - ředitel 

Identifikace zpracovatele/ů 
Bez zpracovatele 

Servisní organizace - Trade FIDES, a.s. 

Informace o kamerovém systému 

Počet zapojených kamer 13 kamer 

Rozmístění kamer 

Koupaliště Brno-jih, p.o. 

Mariánské náměstí 152/13  

Kamery rozmístěny na vnějším plášti budov, včetně 

vstupních prostor.  

Rozmístění: Viz. příloha č. 1. tohoto záznamu. 

Režim kamer 

Záznam kamer probíhá nepřetržitě v režimu 

24/7/365.  

U kamer není využita analýza obrazu. 

Technická, technologická a 

organizační opatření pro 

ochranu osobních údajů 

Bezpečnostní kryt kamery 

Řízení přístupu k datům 

Vedení předávacích protokolů třetím osobám 

Datové úložiště zabezpečeno mechanicky a 

elektronicky systémem PZTS s přenosem na MP. 

Doba uchování osobních 

údajů 

Doba zpracování na nezbytnou dobu k prokázání 

trestněprávního chování.  Trvání: 10 dnů 

Záznamy jsou uchovávány po dobu 10 dnů. 

Následně dochází k jejich automatické likvidaci 

přepisem dat. Doba uchování osobních údajů je 

přiměřená vzhledem k účelu jejich zpracování. 
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Účel zpracování 

Účel zpracování Ochrana majetku správce a ochrana života a zdraví osob 

pohybujících se ve sledovaném prostoru pomocí 

kamerového systému. 

Právní důvod zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování je nezbytné 

pro účely oprávněných zájmů správce” 

Rozsah zpracování 

Kategorie zpracovávaných 

osobních údajů 

Vizuální, identifikační údaje ve formě kamerového 

záznamu. 

Kategorie subjektů 

zpracovávaných osobních 

údajů 

Návštěvníci biotopu 

Další osoby vstupující do monitorovaného prostoru 

(návštěvy, dodavatelé, servis, zaměstnanci). 

Příjemci údajů 

Příjemci osobních údajů 

Subjekt údajů, vyžadující informace o 

zpracovaných údajích. 

V odůvodněných případech orgány činné v trestním 

řízení 

Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu 

zpracování (např.pojišťovna).   

Informace poskytované 

subjektům údajů 

Na používání kamerového systému upozorňují 

piktogramy, které jsou umístěny na vstupu do 

zaznamenávaného prostoru a na dalších místech 

kde jsou instalovány kamery. 

Piktogramy obsahují vedle symbolu kamery také 

slovní upozornění na monitoring prostoru ve dvou 

jazycích, Piktogramy obsahují vedle symbolu 

kamery také slovní upozornění na monitoring 

prostoru, identifikaci správce údajů a sdělení, kde 

lze získat další, podrobnější informace. 

Přílohy k tomu záznamu o zpracování 

1. Plán rozmístění kamer 

2. Referenční snímky kamer  
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