
Informace fyzickým osobám o zpracování osobních údajů  

podle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů 
(osobní údaje získané od fyzické osoby) 

 

1) Správce osobních údajů:  

 

městská část Praha 4 

Antala Staška 2059/80b 

140 46 Praha 4 – Krč 

 

email: posta@praha4.cz 

ID datové schránky: ergbrf7 

 

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

 

Bc. Věra Belušíková 

Úřad městské části Praha 4 

Antala Staška 2059/80b 

140 46 Praha 4 – Krč 

     

      email:    vera.belusikova@praha4.cz 

 

3) Účely zpracování osobních údajů a právní základ zpracování: 

Kamerový systém ÚMČ Praha 4, čl. 6 odst. 1 písm. f) – zpracování je nezbytné pro účely 

oprávněných zájmů správce.  

 

4) Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany, je-li zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) 

nařízení EU (zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 

strany):  

Ochrana majetku, osob, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému. 

 

5) Subjekty osobních údajů: 

Zaměstnanci a osoby vstupující do monitorovaného prostoru. 

 

6) Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: 

Oprávněné osoby – dle vnitřní směrnice. 

 

7) Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, 

existence rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně nebo odkaz na vhodné záruky a 

prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje 

zpřístupněny: NE 

 

8) Doba uložení osobních údajů nebo kritéria pro stanovení této doby: 

7 dní 

 

9) Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, jejich 

výmaz, popř. omezení jejich zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost 

údajů:  

Právo subjektu údajů vznést námitku proti zpracování. 

 

 

 

 

 

mailto:posta@praha4.cz


10) Existence práva na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování 

osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EU (souhlas se zpracováním 

osobních údajů) nebo na čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení EU (souhlas se zpracováním zvláštních 

kategorií osobních údajů), aniž je tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená 

na souhlasu uděleném před jeho odvolání: NE 

 

 

11) Existence práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 

Ano 

 

12) Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo 

požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má fyzická osoba povinnost osobní 

údaje poskytnout, a možné důsledky neposkytnutí těchto údajů:  

Osobní údaje (podobizna) jsou v monitorovaném prostoru zpracovávány bez ohledu na vůli 

subjektu údajů; osoby vstupující do prostor ÚMČ jsou informovány o tom, že prostor je 

monitorován kamerovým systémem. 

 

13) Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému 

v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení EU, a v takových případech informace o použitém postupu, o 

významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro fyzickou osobu: NE 

 

14) Informace o jiném účelu zpracování osobních údajů, než pro účel, pro který byly osobní 

údaje shromážděny, a příslušné informace vztahující se k tomuto jinému účelu zpracování ve 

struktuře podle bodů 7) až 11): NE 

 

 

Body 1) až 13) se nepoužijí v rozsahu, v jakém fyzická osoba tyto informace již má. 

 

 

 


