3.mateřská škola, Most, příspěvková organizace
OP MŠ Hutnická 2938

Informace dle zákona na ochranu osobních údajů o kamerovém systému instalovaném v MŠ –
Informovaný souhlas
Vážení rodiče, zaměstnanci
Upozorňujeme, že prostor školky je monitorován kamerovým systémem.
Podle § 11 odst. 1 zákona na ochranu osobních údajů Vás tímto informujeme, že kamerovým
záznamem dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.
Informujeme Vás tímto, že správcem - provozovatelem kamerového sytému je 3. mateřská
škola, Most, příspěvková organizace. Kontaktní osoba, u které je možno se informovat o
rozsahu zpracování osobních údajů a dalších podrobnostech a uplatnit Vaše práva dle zákona
na ochranu osobních údajů je Miroslava Samková.
V MŠ jsou konkrétně monitorovány tyto prostory:
Prostor vstupních dveří – hlavní vchod, prostor vstupních dveří – 1. A, prostor vstupních dveří
– 1. B a prostor vstupních dveří – SDP, celý prostor zahrady. Monitoring probíhá celých 24
hodin. Důvodem monitoringu (účelem zpracování osobních údajů) je ochrana majetku,
prevence vandalismu a dále zajištění ještě větší bezpečnosti a ochrany dětí.
S odkazem na § 5 odst. 1 písm. e), sdělujeme, že kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu
7 dní, kvůli době, kdy je školka uzavřena déle než 3 dny (jedná se o období mimo běžný provoz,
např. v období delších prázdnin) jsou uchovávány po dobu jednoho týdne. Po této době dochází
k jejich automatické likvidaci.
Podle § 11 odst. 1 zákona na ochranu osobních údajů Vás tímto informujeme, že Vaše osobní
údaje nejsou a nebudou zpřístupněny třetím osobám s výjimkou, kdy je toto zpřístupnění
vyžadováno zákonem nebo se jedná o zpřístupnění pro orgány, které na takové zpřístupnění
mají nárok tj. např. Policie ČR. Údaje jsou zpracovávány pouze k výše uvedeným účelům.
Tímto Vás informujeme o Vašem právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu
osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona, tj., že každý subjekt
údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby
správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Informujeme Vás tímto, že správce s odkazem na § 13 zákona přijal a dokumentuje taková
technicko-organizační opatření týkající se provozu kamerového systému, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uchovávaným osobním údajům. Přístup ke
zpracovávaným údajům má pouze Miroslava Samkvoá jako správce systému a servis
zpracovatel pod dozorem správce.

