Informace o zpracování osobních údajů – kamerový systém
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů o poučení subjektů údajů („GDPR“) tímto správce osobních údajů
poskytuje informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému
v monitorovaných prostorách správce.
1.

Správce osobních údajů
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o., IČ 07579969, se sídlem Na slupi 448/6, Nové Město,
128 00 Praha 2, poskytuje zdravotní péči a služby v lékařských oborech, formou ambulantní a
lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory („Správce“), Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR
informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů společnost Hrubý Legal s.r.o.,
advokátní kancelář, IČ 057 74 080, se sídlem Bryksova 939/37, Černý Most, 198 00 Praha 9,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 270525,
jednající prostřednictvím Mgr. Huga Hrubého, jednatele.
Kontaktní údaje:
E-mail: hugo.hruby@hrubylegal.cz
Tel. č.: 604 320 302

3.

Pro koho je tato informace určena
Subjekty údajů jsou pacienti, klienti, jejich rodinní příslušníci, popř. zástupci nebo opatrovníci
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), dále zaměstnanci, jiné dotčené osoby (např. externí dodavatelé, stážisti,
studenti, dobrovolníci, účastníci školení nebo vzdělávacích programů, uživatelé služeb,
spolupracující osoby, příležitostní návštěvníci areálu Správce apod.).

4.

Účel a způsob zpracování osobních údajů
Správce provozuje kamerový systém pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce, zejména
zájmu zajištění co nejvyšší bezpečnosti osob a majetku nacházejících se v prostorách Správce, a
dále za účelem vizuálního kontaktu na pacienty z důvodu poskytování zdravotních služeb
v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Kamerový systém je provozován: s obrazovým záznamem a nepřetržitým režimem; dočasným
uchováním záznamu nepřesahující dobu 30 dnů v šifrované podobě znemožňující zneužití;
automatickým vymazáváním záznamu po uplynutí doby uchování. Záznam zachyceného incidentu
je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu a pro právní ochranu.
Záznam z kamerového systému je zpracováván v souladu s GDPR. Záznam z kamerového systému
může být poskytnut orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení v případě podezření
z protiprávního jednání osob na záznamu anebo orgánům státní správy v případech stanovených
zákonem; obdobně může být použit v rámci civilněprávního soudního řízení, správního řízení
nebo v případě prokazování splnění právní povinnosti Správce.

5.

Práva subjektů údajů
V souladu s čl. 12 a násl. GDPR Správce informuje subjekt údajů na žádost o právu na přístup
k osobním údajům a k informacím:
• účelu zpracování;
• kategorii dotčených osobních údajů;
• příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů;
• pokud nejsou získány od subjektů údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování;
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• záměru Správce, jak a za jakým účelem budou osobní údaje předávány.
Právo na opravu
Pokud subjekt údajů zjistí, že osobní údaje, které o něm Správce zpracovává jsou nepřesné či jinak
neodpovídají skutečnosti, má právo požádat Správce o nápravu.
Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo žádat, aby Správce vymazal osobní údaje, které o něm zpracovává. Takové
žádosti je však Správce obecně oprávněn vyhovět pouze v případě, kdy předmětné osobní údaje:
• Správce již není povinen zpracovávat z titulu plnění své povinnosti vyplývající ze zákona či
smlouvy;
• Správce již tyto údaje nepotřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
• Správce poté, co subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, shledal, že její oprávněný
zájem na zpracování těchto osobních údajů již pominul;
• osobní údaje byly zpracovávány na základě souhlasu žadatele.
Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo požadovat, aby Subjekt omezil zpracování jeho osobních údajů pokud:
•

subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů;

•

zpracování je protiprávní, subjekt údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

•

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

•

Správce údajů vznesl námitku proti zpracování; a zatím není ověřeno, zda oprávněné důvody
Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku
Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu
týkajících se jeho konkrétní situace, a jsou zpracovávány na základě veřejného zájmu nebo
oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Správce nebude osobní údaje dále zpracovávat,
pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy
a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo podat stížnost
Subjekt údajů má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Úřad pro
ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon +420 234 665 111.
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