DOPORUČENÍ:
Příloha č. 1 Systémové analýzy obce Hovorčovice k obecnému nařízení o
ochraně osobních údajů
Podrobná informace určená pro poskytnutí subjektu údajů, vyplývající z § 11, 12, a § 21 k Systémové
analýze obce Hovorčovice ve znění pozdějších předpisů a také v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, o kamerovém systému obce Hovorčovice
Provozování obecního kamerového systému je v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve kterém je konkrétně v §24b/1 uvedeno: „Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro
plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z
míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku
nebo úkonu.“
1. Účel a instalace kamerového systému: chráněný zájem obce, prevence a ochrana majetku.
2. Rozsah zpracovaných dat: kamerový systém s obrazovým záznamem bez zvuku.
3. Technický správce kamerového systému: Obec Hovorčovice se sídlem Revoluční 33, 250 64
Hovorčovice, IČO 00240214.
4. Místo zpracování dat:
- data z kamer umístěných ve sběrném dvoře a na základní škole se uchovávají
v záznamovém zařízení NVR v serverovně základní školy, Revoluční 930
- data z kamery obecního úřadu a kamery umístěné k zachycení pracovního prostoru
pracovníků technických služeb obecního úřadu a strážníka obecní policie jsou uchovávána
přímo v kamerách.
Data ze všech kamer jsou po 7 dnech automaticky mazána.
5. Správce osobních údajů: - Obecní policie obce Hovorčovice – strážník OP (Vladimír Brza),
online přístup + přístup k záznamům ke všem kamerám v obci, přístup k záznamům po
dobu 7 dnů – záznamy vyhodnocuje uvedená složka OP a nikdo jiný k nim nemá přístup
6. Přístup k záznamům ke všem kamerám v obci – IT pracovník, zajišťující instalaci, provoz,
opravy všech kamer v obci, (Milan Kotva)
7. Počet kamer: venkovní kamery v celkovém počtu 5 (cca do 1 měsíce bude instalována další
kamera na základní školu z ulici U Rybníka s náhledem a záznamem pro obecního strážníka,
IT pracovníka).
8. Umístění kamer:
- 1x venkovní kamera snímají prostor dvora obecního úřadu obce Hovorčovice,
- 1x venkovní kamera snímající prostor zázemí technických služeb a zázemí obecní policie,

- 2x venkovní kamera snímající prostory sběrného dvora,
- 1x venkovní kamera snímající prostory u základní školy, parkoviště (budou v dohledné
době 2) - ta jedna je v majetku školy, ale tato druhá bude v majetku Obce Hovorčovice,
přístup k oběma má pracovník IT a obecní strážník,
8. Doba uchovávání: 7 dní.
9. Režim fungování: způsob vymazávání záznamů: venkovní kamery – pracují v nepřetržitém
režimu s přepisem ve smyčce, jsou automaticky po 7 dnech smazány bez dalšího možného
zobrazení.
10. Předávání údajů: V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné
zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna)
11. Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu
12. Kamerový systém obce Hovorčovice zveřejněn na oficiálních stránkách obce Hovorčovice
– příloha č. 1 System….
+ úřední desce (zkráceně) – Obec je monitorována kamerovým systémem za účelem chráněného
zájmu obce, prevence a ochrany majetku na území obce Hovorčovice. Technický provoz kamer
zajišťuje obec Hovorčovice. Údaje jsou zpracovány Obecní policií Hovorčovice v souladu s příslušnými
právními předpisy.

