Informace o zpracování osobních údajů v MOÚ
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679
ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

Informace pro zaměstnance a osoby příležitostně vstupující a pohybující se v
prostorech Masarykova onkologického ústavu o používání kamerového systému se
záznamem
Tyto informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti všech fyzických osob, které vstupují a
pohybují se v prostorech Masarykova onkologického ústavu (dále jen „MOÚ“), jako
subjektů údajů, o zpracování jejich osobních údajů MOÚ, jakožto správcem osobních
údajů.
Masarykův onkologický ústav (dále jen „MOÚ“), IČO: 00209805, si jako správce
osobních údajů klade za cíl chránit vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být
naprosto jisti, že s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi
povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů. Rádi bychom vás proto
informovali o skutečnostech týkajících se zpracovávání vašich osobních údajů jako
fyzických osob, které vstupují a pohybují se v prostorách ústavu.
1. JMÉNO A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH
ÚDAJŮ:
■ Správce: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, IČO: 00209805,

identifikátor datové schránky: 7vqnyc6
■ Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Iveta Relichová, dpo@mou.cz, telefon: 543 134 120
2. ÚČELY, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pokud vstoupíte nebo se pohybujete v prostorech MOÚ potřebuje [Masarykův onkologický ústav,
IČO: 00209805 ] zpracovávat vaše osobní údaje zaznamenané kamerovým systémem získané v rozsahu,
za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:
Rozsah
zpracovávaných
informací

·identifikační
údaje ve formě
kamerového
záznamu
(audiovizuální
záznam - podoba
a obrazové
informace o
chování a
jednání
zaznamenaných
osob)

Právní základ zpracování

Účel zpracování

Doba zpracování

 nezbytnost
pro
oprávněný
zájem dle článku 6 odst. 1 písm.
f) obecného nařízení o ochraně
osobních údajů:
·ochrana majetku ústavu a
ochrana majetku osob před
krádeží
a
poškozováním,
prevence před vandalismem;
·ochrana života a zdraví fyzických
osob
 nezbytnost pro plnění právní
povinnosti dle článku 6 odst. 1
písm. c) obecného nařízení o
ochraně osobních údajů: dle
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
ČR, ve znění pozdějších předpisů
(žádost Policie ČR o vydání
záznamu)

 ochrana majetku, života a
zdraví
osob
a
zajištění
bezpečnosti, tedy z důvodu vaší
případné následné identifikace v
případě
bezpečnostního
incidentu, mimořádné události
přímo či nepřímo související
s vaším pobytem v prostorách
našich budov (např. majetková
škoda
nebo
bezpečnostní
incident)
 řešení
škod,
incidentu,
mimořádné
události
a
zpřístupnění
záznamů
příjemcům, kteří jsou činní nebo
se podílejí na jejich řešení

 Doba
uchování
záznamu je 7 dní.
 Řešený zachycený
záznam incidentu,
události je uchován po
nezbytně nutnou dobu
(do doby, než se
nastalá situace vyřeší
– skončí šetření ze
strany Policie ČR,
pojišťovny, případně
soudní, trestní
řízení…)
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3. PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Kamerový záznam:
 správce kamerového systému – technik BOZP,
Interní příjemce:  bezpečnostní správce kamerového systému – vedoucí Provozního oddělení,
 zaměstnanci ÚsIT (z důvodu zajištění funkčnosti kamerového systému),
 případně zaměstnanci Právního oddělení (dojde-li k incidentu, mimořádné události)
 v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné subjekty pro
Externí příjemce: naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).
 servisní organizace používané aplikace pro uchování záznamů z kamer
K vašim osobním údajům má přístup jenom striktně omezený počet lidí. V případě předávání externím příjemcům je o
předání pořízen předávací protokol.
4. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘÍJEMCI VE TŘETÍ ZEMI NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI:

Kamerové záznamy nejsou předávány do zahraničí ani mezinárodním organizacím. Nejsou plánovaní
příjemci v třetích zemích.
5. PRÁVA, KTERÁ SE TÝKAJÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Jsou-li data v době podání žádosti subjektu údajů stále zpracovávána (tj. pokud jsou údaje uloženy nebo
zpracovávány jakýmkoliv jiným způsobem), subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým údajům
a informace v souladu s článkem 15, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Právo na přístup může
být omezeno, jestliže by přístupem byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, viz článek 15 odst. 4,
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Protože pořízené videozáznamy neumožňují vyhledávat
osobní údaje, (tj. museli bychom pravděpodobně procházet velkým množstvím uloženého materiálu,
abychom našli dotčený subjekt údajů-žadatele), prosím upřesňujte ve své žádosti, kdy a kde jste se
pohyboval v monitorovaném prostoru s přesností přibližně dvouhodinového intervalu. V případě, že časově
a místně neupřesníte Váš pohyb v monitorovaném prostoru, nemusí být MOÚ (jako správce osobních údajů)
schopen Vás jako subjekt údajů identifikovat a dále může být postupováno dle článku 11 odst. 2, obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.
Pokud by MOÚ (jako správce osobních údajů) pokračoval ve zpracování osobních údajů nad rámec doby
zpracování, může subjekt údajů požadovat výmaz osobních údajů podle článku 17, obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
MOÚ je povinen na vyžádání smazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, nastane-li některá z okolností
uvedených v článku 17 odst. 1 a neuplatní se žádná z výjimek vyjmenovaných v článku 17 odst. 3, obecného
nařízení o ochraně osobních údajů. Rozmazání záznamu s nemožností retroaktivity, tedy obnovení osobních
údajů, které snímek původně obsahoval, je považováno za výmaz ve smyslu obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.
Subjekt údajů má právo v souladu s článkem 18, obecného nařízení o ochraně osobních údajů požádat o
omezení zpracování osobních údajů a rovněž má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování podle
článku 21 odst. 1, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, na základě své konkrétní situace.
V případě posouzení oprávněnosti žádosti musí být zpracování pozastaveno, tzn. osobní údaje musí být
vymazány.
Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad) a to v místě svého
obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání, v místě, kde došlo k údajnému porušení.
Dále máte právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení však nebude
učiněno v případě, že MOÚ splní podmínky nařízení GDPR dle čl. 34 odst. 3. S ohledem na nemožnost
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identifikace subjektu údajů ze záznamů z kamer bude případné oznámení porušení zabezpečení osobních
údajů učiněno prostřednictvím webových stránek MOÚ.
Žádost o uplatnění svých práv podávejte dle pokynů na: www.mou.cz v části „Ochrana osobních údajů“.
Dovolujeme si vás tímto upozornit, že s ohledem na možný zásah do soukromí, práv a svobod
žadatele nebo fyzických osob objevujících se na záznamu, bude nutné důsledné ověření totožnosti
žadatele a dále o uplatnění práv žadatele nebude možné rozhodnout bez znalosti aktuální podoby
žadatele. Proto doporučujeme osobní podání žádosti přímo u správce kamerového systému – technik
BOZP, bezpečnostního správce kamerového systému – vedoucí Provozního oddělení.
6. OSTATNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Zpracování hrubých dat (záznamů získaných z kamerového systému) nezahrnuje měření určitých vlastností
jako tělesné, fyziologické znaky nebo znaky chování určité osoby, proto nedochází ke zpracování
biometrických dat kamerovým systémem, která by byla výsledkem těchto měření. Ani videozáznam
jednotlivce z kamerového systému není sám o sobě považován za biometrický údaj, protože jej nelze
technicky zpracovat pro přispění k identifikaci jednotlivce.
Zpracování osobních údajů probíhá pouze v rozsahu nutném pro dosažení stanovených účelů zpracování.
Osobní údaje jsou vedeny v elektronické podobě. Automatizované rozhodování včetně profilování, které by
mohlo mít dopad na vaše práva, se při automatizovaném zpracování vašich údajů neprovádí.
Více informací o zpracování osobních údajů a o vašich právech, které souvisejí se zpracováním osobních
údajů, naleznete na: www.mou.cz v části „Ochrana osobních údajů“ a v části „Informace o zpracování
osobních údajů v MOÚ – Odbor hospodářsko-technických služeb“, příp. mohou být poskytnuty odpovědnými
zaměstnanci tohoto odboru (správce kamerového systému – technik BOZP, bezpečnostní správce
kamerového systému – vedoucí Provozního oddělení).
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