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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
V KAMEROVÉM SYSTÉMU 

 

Informace pro pacienty FN Plzeň Listopad 2019 

o zpracování osobních údajů dle čl. 13 Nařízení 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). 

Význam dokumentu: 

Smyslem tohoto dokumentu je zajistit plnou a transparentní informovanost o zpracování Vašich osobních údajů 
v kamerovém systému.  

Zpracovávány budou údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které budou 
využity k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním. Zpracovávání údajů bude probíhat pouze 
v zaznamenávání fyzických osob na určitých přesně stanovených místech. FN Plzeň nebude zpracovávat jinak 
citlivé, identifikační ani popisné údaje. 

 

1. Kontaktní údaje správce údajů: 

Fakultní nemocnice Plzeň 

Edvarda Beneše 1128/13  alej Svobody 80 

305 99 Plzeň    304 60 Plzeň 

Tel: 377 401 111   Tel: 377 103 111 

Fax: 377 441 850   Fax: 377 103 959 

e-mail: fnplzen@fnplzen.cz 

 

2. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů 

Problematikou osobních údajů ve FN Plzeň se zabývá pověřenec pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje 
soulad s dodržováním zákona se zpracováním osobních údajů. V případě potřeby se proto na něj můžete kdykoliv 
obrátit buď telefonicky, e-mailem nebo osobně: 

 

Mgr. Andrea Hanzíková 

Tel: 377 402 697 

e-mail: dpo@fnplzen.cz 

 

 

3. Účel zpracování 

Účelem instalace kamerového systému jsou důležité, právem chráněné zájmy FN Plzeň. Jedná se zejména 
o ochranu majetku FN Plzeň před poškozením a krádeží, jakož i majetku zaměstnanců a pacientů,  
dále bezpečnost a ochranu života a zdraví zaměstnanců, pacientů a dalších osob, nacházejících se v prostorách 
FN Plzeň. 

 

4. Právní základ zpracování 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány na základě oprávněných zájmů poskytovatele zdravotních 
služeb v souvislosti s účely výše uvedenými. 

 

5. Příjemci nebo kategorie příjemců údajů: 

Vaše osobní údaje spravujeme pouze v rámci FN Plzeň. Mohou být poskytnuty pouze v případě žádosti státním 
orgánům, resp. orgánům veřejné moci (tj. soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům činným  
ve správním řízení), popř. jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (pojišťovny).  

Do zahraničí Vaše osobní údaje nepředáváme. 
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6. Doba uložení osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsou nahrávány kamerovým systémem, který je provozován s automatickým vymazáváním 
záznamu po uplynutí doby uchování formou přepisu ve smyčce. Doba uchovávání záznamů je 7 dní, poté jsou 
data smazána. V případě, že by kamerové záznamy měly sloužit jako důkazní prostředek, mohou být kopie 
záznamu uchovávány déle. 

 

7. Vaše práva ve vztahu ke svým osobním údajům: 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně 
uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů,  
a to za splnění podmínek stanovených v příslušných ustanoveních GDPR.  

 

Jak lze uplatnit jednotlivá práva? 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, 
podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů,  
a to následujícími způsoby: 

 poštou nebo osobně na adrese Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 

 e-mailem na e-mailové adrese dpo@fnplzen.cz 

 telefonicky na infolince 377 402 697.  

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, 
zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce.  
O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval/a: Mgr. Andrea Hanzíková 

Schválil/a: JUDr. Jaroslava Nováková 

Dne: 6. 11. 2019 

Platnost do: revize 


