
Záznam o činnostech zpracování podle Článku 30 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR)  

Kamerový systém – Armáda spásy,  Sociální služby Samaritán V Opavě, Rybářská 86, 

746 01, Opava 

 

 

Správce údajů:  

Armáda spásy v České republice, z.s., Petržílkova 2565/23, 15800 Praha Stodůlky, Datová schránka: 

iacap5u, T: +420 251 106 424 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  

Antonín Plachý, e-mail: gdpr@armadaspasy.cz 

 

Zástupce správce pro danou agendu:  

Gerhard Karhan, ředitel OJ, Sociální služby Samaritán v Opavě, Nákladní 24, Opava, 

opava@armadaspasy.cz 

 

Účel zpracování:  

Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému. 

 

Popis kategorií subjektů údajů:  
Uživatelé Domu pro ženy a matky s dětmi Opava.  
Zaměstnanci Armády spásy a členové Armády spásy.  
Návštěvy Domu pro ženy a matky s dětmi Opava a Komunitního centra AS. 
Chodci, kteří projdou v těsné blízkosti oplocení. 
 
Popis kategorií osobních údajů 

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu, biometrické údaje – obraz tváře, postava. 

 

Příjemci osobních údajů:  

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro 

naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích. 

 

Technická a organizační opatření: 

Podrobněji řešeno ve směrnici k provozu kamerového systém. 

Ke zpracování osobních údajů dochází v Domě pro ženy a matky s dětmi na Rybářské 86 v Opavě.  

Způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně – kamery. 

Ochranná opatření: přístupová hesla do informačních systémů. 

 

Počet zapojených kamer: 5 

Umístění kamer:  

- prostor při vstupu do objektu z ulice – u vstupní branky (malá brána), 
- prostor při vstupu do objektu z ulice u zadního vchodu – u vstupních vrat (velká brána), 
- prostor před vstupem do budovy – hlavní vchod do budovy, 
- prostor před hlavní budovou – zahrada a chodník vedoucí ke kontejneru, 
- prostor za hlavní budovou – část zahrady a chodník vedoucí k dílně. 

 

Režim kamer: Nepřetržitý 

 

Lhůta pro výmaz: Doba uchovávání záznamu je 14 dnů. Řešený zachycený incident je uchován pro 

nezbytnou dobu 
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