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1. Účel
1.1

Tato směrnice stanoví postupy pro pořizování, uchovávání a správu audiovizuálních dat z kamerového
systému provozovaného v objektu ZŠ v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen zákon).
Kamerový systém slouží k monitorování - zajištění ochrany majetku před krádeží a vandalismem, a zajištění
bezpečnosti zaměstnanců a žáků v ZŠ.

2. Zkratky a pojmy
2.1

Přehled použitých zkratek a pojmů
ZŠ
AP-S
IT

2.2

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o.
administrativní pracovnice – sekretářka
správce internetové sítě

Definice pojmů
osobní údaj - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se
považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě
čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou,
kulturní nebo sociální identitu

3. Rozsah platnosti
Postupy stanovené v této směrnici jsou závazné pro všechny zaměstnance ZŠ a pro další osoby, které jsou se ZŠ
v jiném pracovně právním vztahu (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) nebo jiný právní vztah
(smlouva o dílo, nájemní smlouva).

4. Odpovědnost
Za dodržování, kontrolu a aktualizaci této směrnice jsou odpovědní: AP-S ve spolupráci s IT.
Za vyznačení sledovaných prostor tabulkou s piktogramem je odpovědný školník.
Za prokazatelné seznámení zaměstnanců a dalších osob uvedených v bodě 3. odpovídá: AP-S

5. Zásady provozování kamerového systému
Každý zaměstnanec ZŠ a další osoby uvedené v bodě 3. musí být prokazatelně informováni o rozsahu a účelu
zpracování jejich osobních údajů formou kamerového systému a také o tom, jak budou jejich osobní údaje
zpracovány a kdo bude mít k jejich osobním údajům přístup.
Třetí osoby (např. návštěvy ZŠ, rodiče žáků apod.) musí být seznámeni s tím, že budou monitorováni kamerami, a
to tabulkou s piktogramem zobrazujícím průmyslovou kameru.
5.1 Sledované prostory
Snímací zařízení – stacionární kamery snímají:
vnitřní prostory
 hlavní vchod do budovy
 vchod uvnitř budovy u zvonků
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vchod do budovy ze školního hřiště

5.2 Sledování on-line
On-line sledování obrazových záznamů všech snímacích kamer (3 vnitřní kamery) má ve své pracovní náplni APS.
5.3 Pořizování záznamů
Provozovaný kamerový systém se záznamem: DAHUA - IP kamerový systém
Zpracovatelem osobních údajů je škola. KZ Systém je servisní organizace, která systém instalovala a provádí
servisní práce.
Obrazové záznamy se pořizují 24 hodin denně a po dobu 7 dnů jsou uloženy na serveru, ke kterému má přístup
pouze pověřený zástupce školy – AP-S (+ IT), která na žádost ředitelky ZŠ pořizuje záznamy na nosičích pro
potřeby orgánů trestního řízení. Po této době je záznam automaticky přepisován. Doba uchování záznamů je
zvolena s ohledem na dobu zjištění a dohledání vzniklých v okrajových vnitřních prostorech.

5.4 Zabezpečení osobních údajů shromažďovaných kamerovým systémem
a) Záznamové zařízení je uzavřeno v uzamykatelném rozvaděči.
b) Vstup do systému (prohlížení záznamu, nastavení systému) vyžaduje autorizaci oprávněného uživatele.
Přenos dat probíhá na zabezpečeném kanále.

5.5 Označení sledovaných prostor
Prostory sledované kamerovým systém jsou označeny informační tabulkou upozorňující na jejich monitorování.

6. Formuláře / Přílohy:
Záznam o seznámení s kamerovým systémem

7. Související dokumentace:
Zákon č. 101/2000 Sb.
Zákoník práce + navazující předpisy

.....................
Mgr. Lenka Firmanová
ředitelka školy
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