
VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE
STANOVÍCÍ POSTUPY V SOUVISLOSTI SE

ZAVEDENÍM KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento vnitřní předpis o provozování kamerového systému (dále jen jako “Předpis“) je vydána
společností LinkSoft Technologies a.s., se sídlem Na Zatlance 1908/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO:
06612008, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou č. B 23015 (dále jen jako
„Společnost“) především:

1.1.1. souladu s ust. § 316 odst. 2 a odst. 3 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a
1.1.2. s ohledem ke splnění povinností při zpracování osobních údajů získaných při zavedení
kamerového systému se záznamovým zařízením ve firmě, vyplývajících zejména z Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních
údajů.

1.2. Předpis slouží pro informování zaměstnanců Společnosti a třetích osob, jež mohou být
zaznamenány kamerovým systémem Společnosti o podmínkách a důvodech, pro které ve
Společnosti k pořizování kamerových záběrů se záznamem dochází.

1.3. Správcem kamerového systému je Společnost.

2. Účel Předpisu a základní zásady

2.1. Účelem tohoto Předpisu je:

2.1.1. stanovení parametrů monitorování vybraných prostor Společnosti kamerovým
systémem (dále jen jako „Kamerový systém“) zejména v souladu s předpisy uvedenými v čl.
I odst. 1.1 Směrnice, a řádné splnění informační povinnosti vůči osobám, jež mohou být
zaznamenány Kamerovým systémem.

2.1.2. naplnit účel a zásady ochrany osobních údajů sledované GDPR, s tím, že osobní údaje
musí být:

2.1.2.1 ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a
transparentním způsobem – zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti.

2.1.2.2 shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být
dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný - zásada
účelového omezení.
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2.1.2.3 přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro
který jsou zpracovávány – zásada minimalizace údajů.

2.1.2.4 uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než
je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány – zásada omezení uložení.

2.1.2.5 zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů,
včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření
před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou,
zničením nebo poškozením – zásada integrity a důvěrnosti.

2.2. Účelem a důvodem zřízení a provozování Kamerového systému (a tedy i účelem zpracování
osobních údajů získaných prostřednictvím Kamerového systému) je:

2.2.1. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického
práva) Společnosti před jeho poškozením či odcizením, zpracování získaných osobních údajů
za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu
zajištěného důkazního materiálu.

2.2.2. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického
práva), života a zdraví zaměstnanců Společnosti, zpracování získaných osobních údajů za
účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného
důkazního materiálu.

2.2.3. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického
práva), života a zdraví osob pohybujících se v prostorách Společnosti, zpracování získaných
osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a
předání mu zajištěného důkazního materiálu.

3. Základní popis Kamerového systému

3.1. Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a
uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst.

3.2. Kamerový systém se skládá z jednoho okruhu a je tvořen celkem jednou kamerou s tím, že bližší
specifikace je uvedena v čl. 4 Směrnice.

3.3. Kamerový systém je provozován v prostorách Společnosti blíže specifikovaných v čl. 4 Směrnice.

3.4. Kamerový systém nesnímá prostory určené k ryze soukromým úkonům osob (např. toalety,
sprchy, šatny).

3.5. Kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob, ani ke sledování v rozporu s účely
uvedenými v této Směrnici.

3.6. Sledované prostory jsou jednotlivě specifikovány v čl. 4 Směrnice, a jsou vždy viditelně označeny
informační tabulkou (dále jen jako „Tabulka“) umístěnou v prostoru vstupu do jednotlivých
monitorovaných prostor.
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3.6.1. Tabulka vždy obsahuje:

3.6.1.1. piktogram kamery

3.6.1.2. sdělení o monitorování prostoru kamerovým systémem se záznamem,

3.6.1.3.  identifikaci Společnosti jako správce osobních údajů,

3.6.1.4.  odkaz na bližší informace na https://www.linksoft.eu/.

4. Soupis a umístění jednotlivých kamer

4.1. Kamerový systém tvoří tyto jednotlivé kamery:

Kamera č.1 :

● Zorné pole: Kancelář Společnosti: Radlická 14, 2. Patro, vchod do kanceláře zevnitř
● Typ kamery: digitální
● Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 1 měsíc
● Účel: účel uvedený v čl. 2.2 této Směrnice

5. Provoz kamer a zpracování informací

5.1. Kamery budou mít zapnuté snímání nonstop. Za provoz kamer odpovídá Vladan Kukol.

5.2. Informace (včetně osobních údajů) získané z kamerového systému budou uchovávány po dobu
jednoho měsíce a poté budou nevratně vymazány/zlikvidovány. Za uchovávání informací po
stanovenou dobu a následné jejich vymazání/likvidaci ve stanovené době odpovídá Vladan Kukol.

5.3. Informace získané z kamerového systému se záznamovým zařízením budou zpracovávány a
vyhodnocovány Vladanem Kukolem pouze pokud k tomu bude pádný důvod. Za vyhodnocení a
zpracování informací a zprávy odpovídá Tereza Velebilová.

5.4. Informace z kamerových systémů musí být zabezpečeny a chráněny proti vynesení či kopírování
a proti zneužití. Za ochranu a zabezpečení informací získaných kamerovým systémem odpovídá Jan
Nielsen.

6. Zaměstnanci jako subjekty údajů

6.1. Kategorie dotčených subjektů údajů:
6.1.1. Zaměstnanci Společnosti
6.1.2 Obchodní partneři, zákazníci (návštěvníci) Společnosti

6.2. Informace o zavedení kamerového systému a o této směrnici obdrží každý zaměstnanec, jehož
se to týká, a to před umístěním kamer. Zaměstnanci budou informováni bez odkladu i o změnách v
použití kamerového systému a změnách ve zpracování informací jím získaných. Zajistí Tereza
Velebilová.
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6.3. Každý zaměstnanec jako subjekt údajů může žádat o vysvětlení a o informace ohledně
zpracování osobních údajů a může si stěžovat. Za firmu vysvětlení poskytuje a stížnosti vyřizuje
Tereza Velebilová.

7. Práva fyzických osob:

7.1. Právo na přístup k osobním údajům
Fyzická osoba má právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na její žádost
spolešnost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu (nicméně s
ohledem na velmi krátkou dobu uchování záznamů nebude možné této žádosti vyhovět, pokud již
Společnost záznam vymazala).

7.2. Právo na opravu osobních údajů
Při zpracování kamerových záznamů není právo na opravu použitelné, neboť předmětem řešeného
zpracování osobních údajů je jen pořízení kamerového záznamu fyzické osoby.

7.3. Právo na výmaz osobních údajů
Fyzická osoba má právo na výmaz z kamerového záznamu zachycující její podobiznu, který by
společnost  zpracovávala neoprávněně.

7.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
Fyzická osoba má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR
(zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

7.5. Právo podat námitku
Fyzická osoba má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného
zájmu (což je případ kamerového záznamu).

7.6. Právo na podání stížnosti
Fyzická osoba má právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na Společnost, případně podat stížnost
k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o
soudní ochranu

7.7. Způsob uplatnění práv
Pro uplatnění svých práv kontaktujte oprávněnou osobu Terezu Velebilovou.

8. Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

8.1. Záznamy o činnostech zpracování pro kamerový systém zajišťuje Vladan Kukol.

8.2. Podklady pro případnou kontrolu prováděnou inspektory Úřadu pro ochranu osobních údajů
eviduje a zajišťuje Tereza Velebilová.
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9. Závěrečná ustanovení

9.1. Předpis je:
9.1.1. ve fyzické podobě v originálu uložen na sekretariátu Společnosti, a je k dispozici
pro nahlížení zaměstnancům Společnosti, a na vyžádání také třetím osobám,
9.1.2. ve stejnopisu v elektronické podobě uložen a přístupný všem zaměstnancům
Společnosti  na intranetu firmy, a
9.1.3. ve stejnopisu v elektronické podobě uložen a přístupný bez omezení všem osobám na
webových stránkách Společnosti: https://www.linksoft.eu/.

9.2. Kontrolou dodržování tohoto vnitřního předpisu je pověřen: Vladana Kukola.
9.3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1.9.2022.
9.4. Směrnice je vydána na dobu neurčitou.

V Praze dne 1.9.2022

.........................................................

razítko zaměstnavatele a podpis jeho

oprávněného zástupce
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