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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ PROSTŘEDNICTVÍM 

KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE ZÁZNAMEM 

 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČ: 00635162, se sídlem Nemocniční 

898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen „MNO“), jakožto správce osobních údajů si 

Vás tímto, jako návštěvníky prostor nemocnice (dále jen „subjekty údajů“), dovoluje informovat o 

způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů ze strany MNO, včetně rozsahu Vašich práv 

souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany MNO.  

 

1. Jaké osobní údaje o Vás MNO zpracovává? 

MNO zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 

„Nařízení“) a v souladu se související vnitrostátní legislativou v oblasti ochrany osobních údajů 

osobní údaje, které MNO poskytujete, v rozsahu: 
 

 obrazový záznam z kamerového systému 
 

MNO zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedeným účelem, v rozsahu a po dobu 

nezbytnou pro naplnění tohoto účelu. 

 

2. K jakým účelům a na základě jakého právního titulu MNO Vaše osobní údaje 

zpracovává? 

 zajištění bezpečnosti areálu nemocnice a ochrany majetku zaměstnavatele, života a zdraví osob 

nacházejících se uvnitř areálu 

 zpracování osobních údajů je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu MNO dle čl. 6 čl. 1 písm. f) 

Nařízení 

 

3. Kde jsou kamerové systémy umístěny?  

MNO shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu obrazového záznamu, a to 

prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v prostorech označených 

informačními tabulemi. 

 

4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?  

Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů jsou kamerové záznamy 

uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny 

na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného 

bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání 

záznamu orgánům činným v trestním řízení.  

 

5. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup a jak jsou zabezpečeny? 

K Vašim údajům mají přístup pouze určení odpovědní zaměstnanci MNO oprávnění z titulu své 

funkce přistupovat k datovým nosičům používaným k dočasnému ukládání záznamů.  
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MNO je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů např. 

orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným 

správním, trestním a občanským soudním řízením. 

 

MNO tyto údaje zabezpečuje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků 

zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv k dotčeným informačním 

systémům a fyzickým zabezpečením prostor, kde se údaje nacházejí. 

 

6. Jaká jsou Vaše práva vzhledem ke zpracování Vašich osobních údajů? 

 máte právo na MNO požadovat, aby Vám poskytla přístup k Vašim osobním údajům 

zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu  

 pokud jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu 

 v případě, že pominul účel zpracování Vašich osobních údajů, údaje musí být vymazány z důvodu 

splnění právní povinnosti MNO nebo byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich 

výmaz 

 máte právo vznést námitky proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů, s uvedením důvodů 

týkajících se Vaší konkrétní situace. V případě, že MNO nenalezne převažující důvody pro 

zpracování na základě jejího oprávněného zájmu, máte právo na výmaz svých osobních údajů. 

 máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost, 

a to do doby ověření přesnosti údajů, dále pokud je dle Vašeho názoru zpracování protiprávní, a 

místo výmazu požadujete pouze omezení zpracování, nebo pokud již Vaše údaje nejsou pro MNO 

potřebné, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 pokud se domníváte, že MNO zpracovává Vaše údaje v rozporu s právními předpisy nebo tímto 

dokumentem, nebo nevyhoví-li MNO některému z Vašich výše uvedených požadavků, jste 

oprávněni podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů 

(www.uoou.cz) 

 MNO neprovádí s Vašimi osobními údaji žádné operace založené výhradně na automatizovaném 

zpracování, včetně profilování, na jejichž základě by byla přijímána rozhodnutí, která by pro Vás 

měla právní účinky, nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkala. 

 

7. Jak můžete MNO kontaktovat? 

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na pověřence pro 

ochranu osobních údajů MNO Mgr. Kamilu Formanovou, e-mail: poverenec@mnof.cz, tel. +420 

603 488 191. 

 

8. Práva dle tohoto dokumentu můžete uplatnit následujícími způsoby: 

 osobně na podatelně MNO na adrese Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, na 

základě předložení platného občanského průkazu 

 elektronicky prostřednictvím datové schránky 

 e-mailem s elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném 

certifikační autoritou uznávanou v ČR 

http://www.uoou.cz/
mailto:poverenec@mnof.cz

