
 Záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém služba Azylový 
dům pro muže a ženy a Noclehárna 

 
 

Kontaktní údaje 

Identifikace správce 

Armáda spásy v České republice, z.s. 
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha Stodůlky 
IČ: 40613411 
Kontaktní osoba: Zuzana Horčíková 

Identifikace zpracovatele/ů Bez zpracovatele 

Informace o kamerovém systému 

Počet zapojených kamer 5 kamer budova B. Němcové, 3 kamery budova v ul. Studentská 1242, 6 kamer 
budova Ervěnická 1147 

Rozmístění kamer 

Budova Centra sociálních služeb Jirkov, B. Němcové 1059   
1. přízemí prostor před vstupními dveřmi, 
2. boční pohled na vstupní prostor, 
3. přízemí prostor za vstupními dveřmi, 
4. pravá část pozemku u budovy z čelního pohledu, 
5. zadní prostor objektu. 

Plány rozmístění kamer je přílohou interní směrnice  „kamerový systém“. 

 
 

Režim kamer 
Záznam kamer je nepřetržitý, tj. v režimu 24/7.  
Jedná se o prostý záznam bez využití analytiky typu softwarové porovnání 
biometrických údajů a jiných. 

Technická, technologická a organizační 
opatření pro ochranu osobních údajů 

Řízení přístupu k datům 
Školení oprávněných osob 

Doba uchování osobních údajů 

Záznamy jsou uchovávány zpravidla po dobu 8 dní. Následně dochází k jejich 
automatické likvidaci. Doba uchování osobních údajů je přiměřená vzhledem k 
účelu jejich zpracování. 
Případný záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro 
projednání případu. 

Účel zpracování 
Účel zpracování Ochrana majetku správce a ochrana života a zdraví osob pohybujících se ve 

sledovaném prostoru. 

Právní důvod zpracování Oprávněné zájmy správce a třetích stran dle Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f). 

Rozsah zpracování 
Kategorie zpracovávaných osobních 
údajů 

Vizuální identifikační údaje ve formě kamerového záznamu. 

Kategorie subjektů zpracovávaných 
osob. údajů 

Klienti, zaměstnanci a další osoby vstupující do monitorovaného prostoru 
(návštěvy, dodavatelé…). 



 
Příjemci údajů 
 

Příjemci osobních údajů 

 Zaměstnanci  Armády spásy v České republice, z. s. 
 Subjekt údajů, vyžadující informace o zpracovaných údajích. 
 V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení 
 Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (pojišťovna).  

O předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám je veden záznam v Evidenci 
předání kamerového systému. Do třetích zemí se osobní údaje nepředávají. 

Informace poskytované subjektům 
údajů 

Na používání kamerového systému upozorňují piktogramy, které jsou umístěny 
na vstupu do zaznamenávaného prostoru. 
Piktogramy obsahují vedle symbolu kamery také slovní upozornění na 
monitoring prostoru, identifikaci správce údajů a sdělení, kde lze získat další, 
podrobnější informace. 
Zaměstnanci zařízení jsou informováni vnitřním předpisem. 
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