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Dodatek č. 1

ke směrnici č. 1-KAM/2018 spo|ečnosti
AGRO BYSTŘ|CE a.s. o podmínkách provozování kamerového

systému se záznarnem a ochraně osobních údajů
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Jméno a příjmení Funkce )atum



Dne 25.5.2018 byla vydána Směrnice č. 1- KAM/2O1"B společnosti AGRo BYSTŘ]CE a s. o
podminkách provozování kamerového systému se záznamem a ochraně osobních údajů.

ll,

Z důvodu nainstalování dalších kamer na středisku Posklizňová linka, mění se bod V. Soupis
jednotlivých kamer a to následovně :

Bod V. Směrnice č. 1-KAM/201B je nově dopIněn o bod:

5.3, Kameror,ni okruh C - posklizňová linka

5,3.1 Adresa : č,p. 10, Bystřice

5.3,2. Kamerový systém tvořítyto jednotlivé kamery :

Kamera 1 Název : Camera 01

Zorné pole : siIa a přrlmová hala od východní strany

Typ kamery : IP I<amera

Záznam: záznam kontinuá|ní, doba uloženítři dny

Účel : účel uvedenÝ v č1.2.2 Směrnice

l(amera 2 Název : Camera 02

Zorné poIe : siIa ze západní strany

Typ kamery : IP kamera

Záznarn: záznam kontinuá|ní, doba uloženítři dny

Účel : účel uvedený v č1.2.2 Směrnice

5.3.3. On-line náhled Kamerového systému je možné zobrazil na monitoru prokuristy spo|ečnosti.

5.3.4, Záznamové zařízení l(amerovélto systérnu ( server ) je umístěno na veřejnosti nepřístupném
místě (v serverovně ), místnost je bez oken a vstup do rnístnostije uzamčen.

5.3.5. Přístup k záznarnovému zařízení ( serveru ) má pouze odpovědná osoba.

5.3.6. Přenosové kabe|y Kamerového systému jsou zalištovány.
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lll.

Ostatní body Směrnice č. 1- KAM/2O18/ společnosti AGRO BYSTŘ|CE a.s. o podmínkách
provozováníkamerového systému se záznamem a ochraně osobních údajů zůstávajíbeze změny.

Za spo|ečnost AGRO BYSTŘICE a.s,:

Jméno: lng. Pavel BIažek

Funkce: prokurista

Pod pis:
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