
SMĚRNICE ŘEDITELE ORGANIZACE PRO PROVOZOVÁNÍ 
KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

 
Sportovní a rekreační areál Kraví Hora, 

příspěvková organizace, 
se sídlem Dominikánská 2, Brno 

 
čl. 1 

Vydání směrnice 
 

V souladu s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) byla přijata tato 
směrnice, která upravuje podmínky provozování kamerového systému sportovního a rekreačního areálu Kraví Hora, 
příspěvkové organizace, se sídlem Dominikánská 2, Brno.  
 

čl. 2 
Závaznost směrnice 

 

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance organizace, také pro další osoby, které jsou k organizaci v jiném 
pracovně právním vztahu (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) nebo jiný právní vztah (smlouva o 
dílo, nájemní smlouva). Zaměstnanec nastupující do pracovního poměru musí být seznámen s tímto vnitřním 
předpisem před nástupem do práce. Svými důsledky se tato směrnice dotýká i dětí, zákonných zástupců dětí a dalších 
návštěvníků organizace. 

 
čl. 3 

Obecné podmínky provozování kamerového systému 
 

Účel instalace kamerového systému je ochrana majetku před krádeží, ochrana majetku před vandalismem, prevence 
proti vandalismu. (Podrobné zdůvodnění: tohoto účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou, v našem zařízení jsou 
v podnájmu i další organizace, jejichž provoz je zcela odlišný od našeho. Zaměstnanci, děti a návštěvníci těchto 
organizací pohybují v našich prostorech. 
 
Všechny osoby jsou při vstupu do monitorovaných prostor na přítomnost kamerového systému upozorněny 
piktogramem s upozorněním na tuto skutečnost. 
 
Osobní údaje a zaměstnanců a dalších osob jsou zpracovávané kamerovým systémem pouze se souhlasem subjektu 
údajů, pokud organizace neprokáže kvalifikovaný důvod, který by ji opravňoval ke zpracování osobních údajů bez 
souhlasu. 
 
Za dodržování ochrany osobních údajů z kamerového systému je odpovědný ředitel oranizace. Kontrolu dodržování 
ochrany osobních údajů z kamerového systému odpovídá pověřenec pro ochranu osobních údajů.   
 

čl. 4 
Způsob zpracování osobních údajů 

 
Jednotlivé kamery jsou umístěné ve vstupních prostorách/v šatnách/na chodbách/venkovním areálu . 
 
Záznamy kamerového systému jsou zaměstnavatelem uchovávány po dobu 2 až 3 dnů, což je nezbytná doba, která 
slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod. 
 
Kamerový systém je zaměstnavatelem využíván pouze v určených veřejných prostorách organizace.   
 
Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému jsou chráněna před přístupem neoprávněných 
osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů. 
 
Prostory, které jsou v organizaci monitorovány, jsou označeny zřetelným nápisem umístěným v monitorované 
místnosti nebo před ní. 
 



 
Čl. 5 

Účinnost 
 

Směrnice nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018. 
 
 
 

Brno, 24.5.2018 
 
 
 

Mgr. Evžen Hrubeš 
ředitel 

 


