
registraļn² ļ²slo oznamovatele (pokud jiģ bylo ĐŚadem pŚidŊleno)

poŚadov® ļ²slo registrace (pokud jiģ bylo ĐŚadem pŚidŊleno)

1. Informace o povaze oznámení

nov® ozn§men² o zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ

ozn§men² o zmŊnŊ zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ

2. Informace o správci

Identifikaļn² ļ²slo (IĻ)

Identifikace právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající:

Obchodní firma nebo název

Adresa s²dla (ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²)

PSĻ

Identifikace fyzické osoby nepodnikající:

PŚijmen²

Jméno

M²sto trval®ho pobytu (ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²)

MŊsto

PSĻ

Datum narození

Kontaktní osoba:

PŚijmen²

Jméno

Kontaktn² adresa (ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²)

MŊsto

PSĻ

Telefonn² ļ²slo

Faxov® ļ²slo

E-mailová adresa

MŊsto

Titul

ĐĻEL(Y) ZPRACOVĆNĉ
3. Đļel(y) zpracov§n² a kategorie osobn²ch ¼dajŢ

Ozn§men² o zpracov§n² (zmŊnŊ zpracov§n²) osobn²ch ¼dajŢ



Oznaļte kategorii subjektu ¼dajŢ, jehoģ osobn² ¼daje uveden® pod bodem 3 hodl§te zpracov§vat.

zákazníci (klienti) oznamovatele

ļlenov® oznamovatele

zamŊstnanci oznamovatele

4. Kategorie subjektŢ ¼dajŢ

osoby s jiným vztahem k oznamovateli

Citlivé údaje vypovídající o:

n§rodnostn²m, rasov®m nebo etnick®m pŢvodu

ļlenstv² v odborovĨch organizac²ch

odsouzen² za trestnĨ ļin

5. Citlivé údaje

sexu§ln²m ģivotŊ

genetickém údaji

politických postojích

n§boģenstv² a filosofick®m pŚesvŊdļen²

zdravotním stavu

biometrickém údaji

Podm²nky zpracov§n² citlivĨch ¼dajŢ (viz Ä9 z§kona ļ. 101/2000 Sb.)
Poznámka:

adresn² a identifikaļn² ¼daje

citlivé údaje

popisné údaje

¼daje o jin® osobŊ

jiné

KATEGORIE OSOBNĉCH ĐDAJš

ROZSAH ZPRACOVĆVANħCH OSOBNĉCH ĐDAJš

OSOBNĉ ĐDAJE BUDOU ZPRACOVĆVĆNY SE SOUHLASEM SUBJEKTU ĐDAJš

ANO NE

- Podm²nky zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ bez souhlasu subjektu ¼dajŢ (viz Ä5 odst. 2 z§kona ļ. 101/2000 Sb.).
- Spr§vce je povinen shromaģŅovat osobn² ¼daje odpov²daj²c² pouze stanoven®mu ¼ļelu a v rozsahu nezbytn®m
pro naplnŊn² stanoven®ho ¼ļelu (viz Ä5 odst. 1 p²sm. d) z§kona ļ. 101/2000 Sb.).

Poznámka:



pŚ²mo od subjektu ¼dajŢ

z veŚejnĨch zdrojŢ

jiné zdroje

6. Zdroje osobn²ch ¼dajŢ

kamerovými systémy

manu§ln² - vlastn²mi zamŊstnanci

manuální - zpracovatelem

7. Popis zpŢsobu zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ

jinĨ zpŢsob zpracov§n²

automatizovan® - vlastn²mi zamŊstnanci

automatizované - zpracovatelem

biometrickými systémy



DoplŔuj²c² formul§Ś pro ozn§men² zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ kamerovĨmi syst®my
ĐŚad pro ochranu osobn²ch ¼dajŢ vypracoval k problematice kamerov®ho sledov§n² nŊkolik dokumentŢ, kter® jsou
um²stŊny na hlavn² str§nce t®to webov® prezentace v sekci "Kamerov® syst®my". Pokud jste se s jejich obsahem
doposud nesezn§mili, doporuļujeme V§m tak uļinit. Tyto materi§ly V§m mohou vĨznamnŊ usnadnit formulov§n²
odpovŊd² na n²ģe uveden® ot§zky a souļasnŊ poskytnout n§vod, jak provozovat kamerovĨ syst®m v souladu pr§vn²mi
pŚedpisy.

1. Poļet kamer, zapojenĨch do syst®mu

2. Typ kamer (stacionární, mobilní, jiné)

3. Um²stŊn² kamer (napŚ. u vstupn²ch dveŚ², na chodb§ch atd.)

4. Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu

5. Popiġte zpŢsob opatŚen² k zajiġtŊn² ochrany sn²mac²ch zaŚ²zen², pŚenosnĨch cest a datovĨch nosiļŢ na nichģ jsou uloģeny
z§znamy, pŚed neopr§vnŊnĨm nebo nahodilĨm pŚ²stupem, zmŊnou, zniļen²m ļi ztr§tou nebo jinĨm neopr§vnŊnĨm
zpracov§n²m

6. JakĨm zpŢsobem jsou subjekty ¼dajŢ informov§ny o pouģ²v§n² Vaġeho kamerov®ho syst®mu

7. Reģim kamerov®ho sledov§n² (napŚ. pouze mimo pracovn² dobu, pouze o v²kendu, v dobŊ od 22:00 do 06:00 nasleduj²c²ho
dne, nepŚetrģitŊ atd.)

Prostý kamerový/obrazový záznam

8. Charakter zpracov§vanĨch ¼dajŢ:

KamerovĨ z§znam, pŚiļemģ  doch§z² k porovn§v§n² nŊkterĨch biometrickĨch charakteristik subjektu ¼dajŢ (charakteristiky
obliļeje, charakteristiky chŢze subjektŢ ¼dajŢ)



Poznámka:

Tyto informace jsou dŢleģit® pro r§mcov® posouzen², zda jsou pŚi provozov§n² kamerov®ho syst®mu dodrģov§ny hlavn² z§sady
uveŚejnŊn® ve stanovisku ĐŚadu z ledna 2006 a mohou bĨt vyģ§d§ny v r§mci vĨzvy k upŚesnŊn² vaġeho ozn§men². VyplnŊn²m
formul§Śe usnadn²te registraļn² proces a mŢģete pŚedej²t pŚ²padnĨm ġetŚen²m tĨkaj²c²m se podezŚen² z nez§konnĨch postupŢ (viz Ä9
z§kona ļ. 101/2000 Sb.).

9. Byla provedena analĨza, na z§kladŊ kter® je moģn® konstatovat, ģe:

Ne

Ano

ochrana jin®ho chr§nŊn®ho pr§va (napŚ. ochrana majetku) v dan®m pŚ²padŊ pŚev§ģ² nad ochranou soukrom² subjektŢ ¼dajŢ
(sledovanĨch osob)

je kamerovĨ syst®m prokazatelnŊ vhodnĨm zpŢsobem (prostŚedkem) k naplnŊn² stanoven®ho ¼ļelu (je moģn® objektivnŊ
dos§hnout jeho prostŚednictv²m, tak jak je nastaven a um²stŊn, vytĨļen®ho c²le)?

je kamerovĨ syst®m prokazatelnŊ nutnĨ zpŢsob (prostŚedek) k Śeġen² dan®ho probl®mu (tzn. ģe nen² moģn® pouģ²t jinĨ,
srovnatelnĨ prostŚedek z hlediska efektivity, n§kladŢ apod., kterĨ by zasahoval do soukrom² subjektŢ ¼dajŢ m®nŊ invazivn²m
zpŢsobem)?

a.

b.

c.



antropometrick§ charakteristika obliļeje, pŚ²padnŊ dalġ²ch ļ§st²
tŊla

otisk prstŢ

Použité biometrické údaje

DoplŔuj²c² formul§Ś pro ozn§men² zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ biometrickĨmi syst®my
O citliv® biometrick® ¼daje ve smyslu z§kona ļ. 101/2000 Sb., o ochranŊ osobn²ch ¼dajŢ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch
pŚedpisŢ se nejedn§ v pŚ²padŊ ¼dajŢ o vĨġce, v§ze, barvŊ oļ², konfekļn²ch velikostech nebo rozmŊrech subjektŢ ¼dajŢ
apod. vyuģ²vanĨch a zpracov§vanĨch obvyklĨm zpŢsobem (tyto ¼daje neumoģŔuj² pŚ²mou identifikaci nebo autentizaci
subjektu ¼dajŢ). PŚed zapoļet²m vyplŔov§n² t®to ļ§sti registraļn²ho formul§Śe doporuļujeme prostudovat stanovisko
ĐOOĐ ļ. 3/2009 k biometrick® identifikaci nebo autentizaci zamŊstnancŢ .

ZpŢsob uchov§n²

Nasazen²/vyuģit² biometrickĨch syst®mŢ/¼dajŢ

obraz krevn²ho ŚeļiġtŊ

jiné

dynamickĨ biometrickĨ podpis nebo charakteristiky ruļn²ho
p²sma

uchov§n² pŚ²mo prim§rn²ch/pŢvodn²ch biometrickĨch ¼dajŢ (napŚ. naskenovanĨ obr§zek otisku prstu)

uchov§n² ¼dajŢ v digit§ln²m/ļ²seln®m vyj§dŚen²/jako ġablony, pŚiļemģ nelze zpŊtnŊ reprodukovat prim§rn²/pŢvodn²
biometrickĨ ¼daj (pozn. pokud prim§rn²/pŢvodn² biometrickĨ ¼daj nen² zpŊtnŊ obnovitelnĨ, nejde o zpracov§n² citlivĨch
¼dajŢ)

jiný

pŚ²stupov® syst®my

doch§zkov® syst®my (v r§mci naplnŊn² povinnosti zamŊstnavatelŢ, na z§kladŊ ustanoven² Ä 96 z§kona ļ. 262/2006 Sb.,
z§kon²k pr§ce)

jiné

obraz duhovky oka nebo sítnice oka



8. Adresa m²sta (m²st) zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ, je-li odliġn§ od adresy s²dla (bydliġtŊ) oznamovatele

ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²

1. adresa

obec

PSĻ

ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²

2. adresa

obec

PSĻ

ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²

3. adresa

obec

PSĻ

nebudou jin² pŚ²jemci

jin² pŚ²jemci

9. PŚ²jemce nebo kategorie pŚ²jemcŢ, kterĨm jsou osobn² ¼daje zpŚ²stupnŊny ļi sdŊlov§ny

Poznámka:

JinĨmi pŚ²jemci mohou bĨt napŚ. veŚejn® ¼Śady, finanļn² ¼stavy, subjekty zpracov§vaj²c² osobn² ¼daje z povŊŚen² spr§vce
(oznamovatele).

Byla provedena analĨza, na z§kladŊ kter® je moģn® konstatovat, ģe:

Ne

Ano

ochrana jin®ho chr§nŊn®ho pr§va pŚi zpracov§n² biometrickĨch ¼dajŢ pŚev§ģ² nad ochranou soukrom² subjektŢ ¼dajŢ,

zpracov§n² biometrickĨch ¼dajŢ je prokazatelnŊ vhodnĨm zpŢsobem (prostŚedkem) k naplnŊn² stanoven®ho ¼ļelu (je moģn®
objektivnŊ dos§hnout jeho prostŚednictv²m, tak jak je nastaveno tj. danĨm zpŢsobem a v dan®m rozsahu, vytĨļen®ho c²le),

zpracov§n² biometrickĨch ¼dajŢ je prokazatelnŊ nutnĨm zpŢsobem (prostŚedkem) k Śeġen² dan®ho probl®mu (tzn., ģe nen²
moģn® pouģ²t jinĨ, srovnatelnĨ prostŚedek z hlediska efektivity, n§kladŢ apod., kterĨ by zasahoval do soukrom² subjektŢ ¼dajŢ
m®nŊ invazivn²m zpŢsobem).

a.

b.

c.



Manuální i automatizované zpracování:

z§mky, mŚ²ģe apod.

centrální pult ochrany

dokumentace k pŚijatĨm technicko-organizaļn²m opatŚen²m

11. Popis opatŚen² k zajiġtŊn² poģadovan® ochrany osobn²ch ¼dajŢ podle Ä13 z§kona ļ. 101/2000 Sb.

elektronick® zabezpeļen²

bezpeļnostn² smŊrnice

Automatizované zpracování:

pŚ²stupov§ pr§va

bezpeļnostn² z§lohy

šifrování

antivirová ochrana

bezpeļnostn² smŊrnice

jiné

nebude doch§zet k pŚed§n² osobn²ch ¼dajŢ do jinĨch st§tŢ

osobn² ¼daje budou pŚed§ny do ļlenskĨch zem² EU

10. PŚedpokl§dan® pŚed§n² osobn²ch ¼dajŢ do jinĨch st§tŢ

Poznámka:

- VyplnŊn²m t®to rubriky nen² splnŊna povinnost poģ§dat ĐŚad o povolen² k pŚed§n² osobn²ch ¼dajŢ do zahraniļ² podle Ä 27 z§kona
ļ. 101/2000 Sb.
- PodrobnŊjġ² informace k pŚed§v§n² osobn²ch ¼dajŢ do zahraniļ² naleznete na tŊchto webovĨch str§nk§ch v sekci "PŚed§v§n²
osobn²ch ¼dajŢ do zahraniļ²".

pŚed§n² se uskuteļn² na z§kladŊ smlouvy, jej²ģ souļ§st² budou standardn² smluvn² doloģky
podle Rozhodnut² Komise*

osobn² ¼daje budou pŚed§ny do tŚet²ch zem²

*Rozhodnutí Komise:

- Rozhodnut² Komise ze dne 15. ļervna 2001 o standardn²ch smluvn²ch doloģk§ch pro pŚed§v§n² osobn²ch ¼dajŢ do tŚet²ch zem²
podle SmŊrnice 95/46/ES.
- Rozhodnut² Komise ze dne 27. prosince 2001 o standardn²ch smluvn²ch doloģk§ch pro pŚed§v§n² osobn²ch ¼dajŢ zpracovatelŢm
usazenĨm ve tŚet²ch zem² podle SmŊrnice 95/46/ES.
- Rozhodnut² Komise ze dne 27. prosince 2004, kterĨm se mŊn² rozhodnut² 2001/497/ES, pokud jde o zav§dŊn² alternativn²ho
souboru standardn²ch smluvn²ch doloģek pro pŚed§v§n² osobn²ch ¼dajŢ do tŚet²ch zem².



DoplnŊk:

Poznámka:

1. pŚ²loha:

2. pŚ²loha:

3. pŚ²loha:

Prohlaġuji, ģe uveden® ¼daje jsou pravdiv® a pŚesn® a jsou vyplnŊny osobou opr§vnŊnou jednat jm®nem
oznamovatele.

12. Prohlášení

PŚ²jmen² a jm®no osoby opr§vnŊn® jednat jm®nem oznamovatele (stat. z§stupce)

M²sto vyplnŊn²

Datum vyplnŊn²

Poznámka:

PŚi zastupov§n² spoleļnosti na z§kladŊ pln® moci je nutn® pŚipojit plnou moc.


