
 
 

Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem 

(Zásady ochrany osobních údajů – kamerové systémy) 
 

 
 
Společnost Městské služby Písek s.r.o., IČO: 26016541 se sídlem Pražská 372, Písek, jako správce 
osobních údajů („Správce“) tímto poskytuje, informace o zpracování osobních údajů v souvislosti 
s provozem kamerového systému v monitorovaných prostorách Správce a o právech subjektu údajů v 
oblasti ochrany osobních údajů. 
 
 
Účel zpracování osobních údajů: 

Kamerový systém je Správcem provozován v zájmu zajištění co nejvyšší bezpečnosti osob a majetku 
nacházejících se v prostorách Správce a v zájmu ochrany jeho práv a právem chráněných zájmů.  
 
Záznam z kamerového systému je zpracováván v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zpracovávané osobní údaje - podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob 
– vizuální identifikační údaje ve formě kamerového záznamu. 

V případě podezření z protiprávního jednání osob může být záznam z kamerového systému předán:    
a) orgány činné v trestním řízení; b) městská policie; c) soudy; d) další orgány státní správy. 

Doba zpracování: 

Správce zpracovává osobní údaje v souvislosti s provozem kamerového systému pouze po dobu 
nezbytně nutnou k výše uvedenému účelu; typicky v řádu dnů (nejdéle však 7 dní). Doba zpracování 
takto získaných údajů může být v případě potřeby analyzování záznamu z důvodu proběhlého 
bezpečnostního incidentu prodloužena. 

Práva osob pohybujících se v monitorovaných prostorách: 

Osoba pohybující se v monitorovaných prostorách, je-li zaznamenána kamerovým systémem, má 
právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných osobních údajů, (iii) požadovat výmaz 
osobních údajů, budou-li pro to splněny podmínky dle čl. 17 GDPR, (iv) požadovat omezení zpracování 
osobních údajů, (v) podat námitky proti zpracování osobních údajů a taktéž (vi) podat stížnost u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení GDPR – www.uoou.cz. 

Výše uvedená práva (i)-(v) lze uplatnit u Správce na některém z těchto kontaktů: 

Osobně nebo dopisem: Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, Písek 397 01 
Asistent ekonomického oddělení 

Telefonicky nebo e-mailem: 382 201 524, info@ms-pisek.cz 

V případě, že byste se nás rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte výše 
uvedené kontaktní údaje. 

Bližší informace („Záznamy o činnostech zpracování – kamerové systémy“) na vyžádání u vedoucího 
střediska nebo na internetových stránkách společnosti MSP – dokumenty GDPR -  www.ms-pisek.cz. 

 

…………………………………….. 

Josef Hrádek – jednatel 
Městské služby Písek s.r.o. 
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