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ii kámPmVélro !FlémU 1dj É j9r Flo ,,5mérnce"] .a !!dáT

75' e' 49ld;9 en 3l.,spoeĚnon"]předeV!im

3l V sóúládu sust § 316 odst 2 a 3 zákona č 262/2006 sb,, ,ákoniku píáce, ve ,něni

blsoh]edemnanařizeniEVrop5kéhop:l3meniu3redV(É|r)2016/679zeíjne)742076D
ochrané íyz.ký.h ósób V soUVdóstise rpíácóVáníň ósóbních úd4ú a ó Vo nám pohybu

tĚ.htó údaiú a o íušeni směrí.e 95/a6lEs 1dáe jen jako,,GDPR"], kteÉ *.noýi
předevšim pEvdh iýk:]i.i se ó.hrány fy,ďý.h osob V louvslon se zpG.ovánim
o5obni.h údájů a .hráíi ,álladni práVá a svóbody fy,.ký.h ósób, a réjňána ]e].h plávo
ná o.hEnU olobni.h údájů

smérnce s]Dúži pro nlomováni,ahěnn;n.ů spoleinon á iieiich olob, ]ež moho! býi
uá,námeíány kamé.ovým sýíémem společno*i o podňlnká.h á d,]Vodé.h, pro které ýe
'poa,o, L poiJ.,á1 l.ť.,o iL záb,i,ó|d,D_Á_do,!á,

správcem i3merového synéňu e §poeiion

ll, L]č€lsměm ce a základnízásady

2,1 Účé eň této směínce]e:

á ánóýeni pammetrů moiiorovánivybraný.h proýól užiVáný.h spó ečnctikámérovým
syýémem (dá e jen ]ako,Kámercw systém") žejména vsou ádu s předpúy úýedenými
Vi lodí 1 1 smérn .e, a řádné splnĚ^i nforň3ČnipovnnostiVÚČ osobán, ]eŽ moho!
býi áznaňenjny KameíóVým sý éňém,

b, nápnit úče a ,ásadv ochreíy ósobni.h údaů dédováíé GDPR, siiň, b osóbiiúd;je

, ýe Víahu k subjeku L]dájú zprácováVány korektně a zákóníým a íaíspďentnifi
?pú sobe m - zásada ?á kon no§ti, korektnost a tlaóspá rcntn 6t i

i 9hromaždbvány pío určité, Výslovné Vy]ádřené a eEtjmni účey a nesmě]i být dále
zplácóýávány žpůsóbeň, kle.ý je s iěmto účéy nés Učte ný 

'sada 
účé óVéhó

i] přiméřené, reevlntnia omezené na iezbytný ročah Ve Vztahu k účeu, pro který

FoU,pru.ováVány zá9da fiiniňa i,ače úda]ú

]Ý uoženy Ve formé Uffožňu]i.i dentifik:. subjektú úda]ú po tlobu ne de ii, než ]€
nezbyiié pró účelý, pfu keléFou rpíácóváVá^y ásdáóňézéníuóžéii

V. ,pÉ.ováVány rp,]sobem, kle.ý za] *i náežité zabéžpečénlosobnich Ljdá]ů, Vierně
]e]ich o.hrany póffó.iVhódných ié.h^.kých nebo organzačnich op*řeni př€d

neopráVnĚným č prótpláýním žpÉ.óVánifr a před 
^áhódóóU ^rátoú, 

,ničením
íébó póškórénim rágdá integrtyá dúvěrňosti

22. Úče em a d,lvodem zřizenia provolováni(ámerového 5y{ému G tedy iúiéém,pÉ.óÝáii
osobnich údajn získáný.h ploýi€dn.tviň (áňeóvého lyýému] je

a ž]ilÉnikonŤoy V|braii.h plóíól l.ieň óiiloě1 | o.hl:iě ňaielku fuaniúkého
orjva]u:ivaného5!oeanosiipřÉd od.žÉnim,:prá.cýánizLhiý.lr



Jsobni.h údaú z; tiePm czndmenipiip3dnth ísirý.h inú piisU!néňu orgánu:
piediiimU -] niné|l dúl.znih. m3iPí á !'
D]iléii l.níc7 Wdl3nÝ.h píonol s.i.m !isrét k o.hrunÉ ma.tku 1VLaín.léh.
oráVál iV.ú.7dláVi-ménnán.i]5Do.inost,,p.3.oýániži!laii.hosobni.húd3rů:]
účeeň ornámeni íipadíý.h teíný.lr iíů přk|:iému o€ánu B piedáni mU

l] iliného dilaziiho m!teí ; !

.ratěni lont.oy,1,bÉíý.h prDnor s.iem oiaoél k o.irráně má]el|u (V3inkkéb9

oóÉ :ýob a ziÉýi os.b ool]Vb! nnh se Voronolá.h uiiv.ný.h 5ooeaioíi,
upE..V;íi ?islaný.h osóbni.h údirú r; úieem ožniňeii pii.:dny.h íe*iý.h ť iů
přisujiém! oGánU a Ji.dáii nU :á] itÉnéh. dŮk .lh.m erá !

lll, popisopatření přúatÝch spol€čnosriv sow]s ostjs provozováním kámerového §ystému

31, spoečio$ uiinla Ýhodná opatřeni kiomu, áby kaňerové 5edóVánl nezasahova]o

nevlrodným á nÉpřňěřeným zpo5óbeň dosoukomých pronoldotčeíých fyž.kých ósob

3 2 spóečnost proved 3 vsouvis o s Kamerovým syíéň interni práVni ána ýzú odť]vodňu]i.i

žákonno* a pimélénoí q]užiti Kamerovéhólyíémú V použiýanéň roxáhu 3 odúVodňU]i.i

áp]lac t,V oprjviéného žájmu d e il 6ódí 1pkm l)GDPR?.

3 3 spóečnost inteínó Urč a osobu ódpovédnóu za spráýu (ameíového syýému, která ]e

úýedenaV č,61,1 této 5měrni.e (dá e]Pn,,odpďédná osobď'), tiň, žé pouze tatoosobá]e
inieínó oprávněna k přistupU k záznaňu , Kamerového rynéňú, a je zavázá^a póýnno*i
ň čenlVost Ve V4ahU ke zpíacovávaným osobnim údárůff,

odpovědná osobá jé póÝinna řešt jakéko V zásahy dó Kamerového 5y5téňu, včetné ]eho
poškozeni, a řešibké zj štěné incdenty odpovědná osoba řeli rovnéž íutio* exteíntrh
piisiúpů do Kameíového synému Externi př6iupy dó Kamelového lynému může

odpovědná o5ob3 Umožnit pouZe po př€d.hou im odsouh ásenl:estranyVédénlspolečnost

odpovĚdná osoba Vede dókufféntaci 1ó eiternich přGiupe.h, záÝžich do lcffefuVého
sytémú, předáni,áznámů ťétiň ósóbám apod )Vztahu]icíse ke Kámerovémú lynéfiU,

]4 odpovédná osoba ]é opráVněna dle smluvné převzatých ,áVazkú přistoupl ke sledováni
pořn,"ný.h kámsfuvých žánam,] jenVsóUVsóí sWmezeným úielem (Viz bod 2,2 výše| tj
poté, .o doi.]e knaru!Éni o.hlaíy majetku, ž]Vota i zdráVi.hráněných osobj Vbkovén
připádě n,]že,ábéry př€r|oúňat vedeni9polečno*,

Vý]imkou ]e nézbytĎost píovedeni údržby Kameíového systému] pókJd bý bya údlžbá
(amelóVého §ystému re3 zováná ué nÉny e}terniho subjektu, b!dě tak čLiěno Vždy pód

iepřevžitým dolrledém odpovádtré osoby n; n.anÉ Spóečioíitak, aby némóho do]it

I porušeíi,abezp€č3ni osóbnich údajL]

3,5 Záznamy póřížéné Kamerovým systémem ňóhóu být ýsouadu 5úaeéň íanoýenýmviéio
smĚín. poskytnutyorsáíůň č inýň Vtlestnim řheni, i] pó,jišlěíi ncdentU, |ierý by moh

náo ňóýď znaky íennéčiníóíi



] 6 veškeléopeíá.e opláVnĚného Už ýíe e sPlnÉmeh zážnamU (ámemvého synÉmU, ViehĚ
kopnóýáni, pórňěňóýáni. ňarjnižážnaňú, isóú ocovánV 1]e pořjžovjn žóžnaň innos

V,2ák]adnl pop 5 Kamerovéhó svstémU

4,1. Kamerový 5y5téň jé áUtómát.l9 próýozovaný íáý téchnický syném úňožňu]i.ipoř žovat á
Uchovávát obÉžové žážnamý :e s edóýaných ňl5t,

a2 Kamerový syýéň se sládá ze dVoU laňercVých ók.uhů J je lvóřen káňeúň a
přGlUiennviň s tim, ža b ižšlspecifika.eie úVedená včl V5měrn ce.

a 3, Kamerový sy§tém ]e provozován vpíostoíáclr užiýaných spo ečno5ti bliže 5p,{íi!Vaný.h

44, (ámeróýý syýén nesnimá prostory určené k ryze soukromým úkonúm osb inapi toaety,

45 (amerový synéň nesóUii k syíeňai.kéňU sedovjni osob, ani ke dédóVánivíózpóíu
5 úiey uvédénýmiV réto 5mérni.,

a,6 sledované pro*ory Fou ]ednot Vě spe.íkovány Včl v směrnjce, a Fou Vždy Vid telně
oznařeny nformačni tabUlkóU (dá e ]en iáko "íábuti")UňGtěnou ý píónoru VnUpU tésp,
v]e,dú)dorednót !rch mon tolóVáných prostor

IabU ka ýždy óbsahu]e

á pikqÉm kamery,

b sdě énió móniiófuVáíipronólU lGmercVim synéfieň se,áziBňem,

. idql'lJ ,pó"ťró{ Já|ó,p,á,."o,ob.," ,d"',

d odk;z ňB blžii infórfiá.e Víóaahu dé č. 14 GDPR 1kieíé budou UmGtĚny dle
móžnoíi vbérpr6tředni bízkostiŤábulky tak, aby sé stěmto nfórňácémiňóhy
sUbiehy údaůjednoduše á íá.sp ent^éséžnámit)

V. soup]s jednotljvkh kam€r

5.1 xameĎ!ýokruhA-r]Voč]!návýíoba

! 11 Acresá:č p 10, By*i..
512 (améfuVý lyném!ótitÝtó]ednót Vá káfféry

Název
zorné po P pronorým éřn.e
Týpkáfréry P káňelá

zážnam lórthúj íi, dóbó u oženiti dnV

Uie úie UVédénýVč,2,2 téió smómře

Název porodíá

zolné p. e] proíory porodny

Typ káňé.y lP |áméra



zázjan: žáznam kont 
^Uálni, 

doba oloieniiř d^y

L:rče ] úče uvedenýVč 2 2tétósměínice

KameÉ3 NázéV Porodnikotéc1
Zornépoe: Porodni|ote.1
Typkáméry: lPkamera

Záznaň: záznam kontiíUá]^i doba u oženitř]dny
LJčel: ,]]č€l uvedený v čl 2,] télosmém.e

NážeV Poíodnikole.2
Zorné po e Pórodnikote.2
Ťyp kámery P kamera

zá.n3m kont nuáLíi, doba u oženiiřidny
ÚčeL úče uvedénýv čl,2 2létosmérni.e

Kámera 5 NáreV: Porodnikole.3
Zornépólé: Porodnikote.3
Typlámeíy: rPkameía
zéznaň: zá?námkontiiúáni,dobauloženitř dny

Účel: úče uvedeiýVč 2 2 tétosměín.e

(ameía 6 Ná,éV] Porodni|otec4
zoínépóe Porodnikote.4
Typkáňery PkameÉ
Záznám ,ázn;m koít nuálnl doba u ožénitřidny
Uče účeluvedénýV č,2 2této 9mérni.e

NázéV:

zorné polé] prostory te einíku
Ťyp kaňerr lP kame.a

Zážnam: zá,námkóntiíuáni,dobau]ožéiíil dny

Úče: úée Uvedený Včl 2 2 iéto§měíí.e

lGmera 3 NážáÝ Teeinik 2

Zorné po é próío^/teLeiniku
Typkamery: P kámere

záznaň: ,áznam koniiuálii, doba u oženitřidny
L]če úče uvedenýv č,2,2léto 9ffěrni.e

Kamera9 NázeV: be,njzvu
Zornépole: vjéžddolréVina
Ťyphmery: lPkámeía
záznáň| žáznamkontinuáni,dóbáúloženitř]dny
Úč€l: úče uýedenýVč1.2 2 tétosměín ce

(ameía10 NážeV Dojirn:1
zoínépo é prosory do]irny

Typkame.ý PkáňeÉ
žážMm ,árnam lont nuálni, doba U óžénltřidny
Úče úťelUvedenýVč,2,2téiosměrnice



Kamerá 11 Náreý: Dó]irna 2

uo.népoe: pl6torr'dó]iíný
Typkámery Pkam€G
zázÉm. :ážnáň kóntiiuá ni, doba u|oženl lři dny, ,le,o5, -,,ó

Káňera12 NázeV]

zornépole] kíavin
Typ k:mery] lPkamere
zázdaň zázn3m kontinuá ni, dobá u]oženid dny

513 on ie náhled kňeíového syltómú jé ňožné zobíazt na mónitoru píokúristy

514 zázn3mové ,ářneni Kamerového synámu GeNer) ]e umisténo na Veře]^onj
neplktupiém ňkré (V serýeíovně), mistnost ]e bež okeí a VnUp do mGtnost ]e

515, Piktup l záznamovémú ářneníGefoéfu)má pouzeodpovědná osoba

. ,,6 P;.o,o,4L3bÁ|,,3..,o,é5o \ ,"l , o, !,Lo,d l

5,2. KámeE!' okuh 3-iďt innáwróba

5,] 1. Adíes Č,p,10, Bysřice

5,2 2, Káméróýýsy{ém tvořityiD jednotiVé kamery

NáueV] camelaos
zorné pole: dvůr přéd dinóU
Typk3mery: 3nalogová
záz^áň: záznam kontinOá ni, dóba U oŽeniiřidny
UČe ÚČe uvedený VČ,2,2iétó smémi.e

kámeÉ 2 Náz€v

Zorné po]e] dvúr př€d dinou
Typ lamerý: ánáló§ová

zárnam žáznam kóni ĎUá ni, dobá Uloženilřidny
l e L,ed.r /í,, |" oj e,tr"

Kamera] NážeV cáňeÉ06
zóínépo p mycinmpa
Týp káňery] 3íá Ó3óvá

záz^am: ?ážnáň kont nUá ni,dobá údenitř dny
L]rťel: úie uvedenýV čl 2 2 térósm-rrn ťé

(ameG4 NázeV: cameruo3
Zómé polé: dVůrpied dinoJ
Typtaňery: ánáóBóVá
záa^am: :áž.am kontiĎuá 

^i, 
dóbá U oŽeniiřidny

úře úče]uvedehý ýi 2 2létó smémřé



Kámere 5 Název: cameco2
zornépolé] vjézdoVá b.áM do sidla 5polečnon
Ťypkameíy: anaogoýá

zážnam] záznám |ontinuá ni, doba Ulóženítřidny
Učel: Llče uvedenýVč,2,2 této směííce

Ná:eV]

Zornópóle čerFcistance
Ťyp (ameíy: anaogová

Zánam: zá,nám kontinuá ni, doba Uloženitř dny

Uael: úče uvedeiýÝč 2.2 této směín ce

5,2 3, on- ine náhled (amerového syíému ]e možnéžobrazt na mon]toru Vkái.elářisk3du
dilnyspó éčnoíi

524 záznámové zářnenl Káme.ového systému Gerug) jé úmistěno na Veř€]nDn

nepřistopném misré (V sefuProvné), miinon ]P be, oken a V,tup do mirt^oí ]é

5.2 5 Přistup k?áZiamovému zářizeni lsénefu) má póUzeodpovědná osoba

( b oj".o,o,.Icbe/,c, e,o,"\o ]'lÁr o 7ánto,;l,

vl,|nformační povi| nost vúči oso bá m 6znamenávánÝm kamerovýň systémem

6 1 Vsouadu3č, 1460PRtimtospoeino9tposkytujévšemsub]ékta]mizaméstnan.úm lřeiifi
osobáň) Ďádedujici nf ormá.€]

o 'ďoícr á . o1tahr'Uoáie s!E. (e @bn,cl- Ldéii
splávcem osobtrkh údajúje 9po ečnod

odooýédná osobá 1o5obV) ?a Kameroyý sýnémI

a) n3 PáVe Blažet, t. ,; 720 134 6§, e mái!: !9d!c|@4€!q!y9!rEe!]
b) Mi.ha (Vapi, ié ] 725 990 203, é.má l:4edĚ!]r9!9l@ég!qry!EE!:q.;

.) lan J ř]čk., te :720962 550, e ň3 ,óoté.hnik@áÉíobvstnce e
spólečno nemá povnnost]men.Vai Pověřei.é plóó.hranu osobnich údá]i]

61.2 ÚčévzoÉcMnláDrávnízákadzDE@Vání:
á. ,a]i!tánl kontíoy Vybíaný.h prostor 5.iem přispĚi k o.híaĎě ma]etku

(váín.kého pláVa) uživaného spóečiósti přéd ]éhó poškoženim č] odczenim,
,pÉ.ováni zclených 05obni.h úd3]ů D účeem oznámeni piipadných trestných
čnú přisušnému orgánu á piédáiímU ža]iliénéhódú|á?niho rulerálu]

b ,ajištěíl kontíoy Wbraných plostor s.ieff přspět k ochíaně ma]etku
(v6tnďélro prr4, žVoia a zdláVi záňěííáncť] společnost, zplácóváíi
uGraiý.h ójóbnl.h údá]ů ě účelen oznámeni připadný.lr tešných čitrú

přG U!némU óígá^u a Dledáninu ?a]ištěného dúkaznihó mátelá u

., 3a]šténi kontoy Vybráíých pro*or s ciem pi5pěi k o.híáně ma]etku

lVlán^i.kéhó pláVá), života a zdreviosob pohybu]i.i.h se Vpróíórách uživaný.h



spoečnosti, rprecováni:iskaný.h osobnich údajů zá účg em ornáňeíl připád.ých
tenný.h č nú přt u3nému orAánu a piedánimu ra ištěného .'ú|ažíiho m elá |.

t zaméstnanci spo ečno*i
t ob.hodnipafrneř,,ákau nid (^áVitĚVni. )spo eÉio5ii
! Žáci středni.h lko WkonáVa ici. h p íaxi u 9poleč n ost

Právnim zákadem žplá.oýá^i]e pláViii]tU UV€dený Vř 6 odn 1pGm f)GDPR,tedy
opráněný zárem správce osobni.h údajo oprávnéný zájem spočivá v]a]iatěni
bézpeťíon á ó.hrá^y zdráVi uáňěstién.i a o5iatnich osob pohybu]i.ilh 5e

v plóíólech 5póóčíon á vr3]ištěni óchrany v tni.kého prává spoečnon
opráVnéný žá]eň bylspolečnostideta iě poloužei žh]gd ská naplněni podmiiek pro

613 Katé.oliedotčený.hsUbiekúúdáiú]

614 Příeň.iosóbii.húdá]i:
orgány iinné v íeínim iheni pokud budou sp nény zákonné podminky pro přPd;ii
zpíá.ov: ný.h osobni.h Úd3jŮiomUtó orgáĎú

6,1.5 Doba žoÉcďán{ osobních Lldall]]

3 diy ódé d^é pořizéni záž^ámu; VýjňkóJ jsou připady, kdy došó kin.dértU
ěóameaanélroKaň{oviň 5ynémém-Vtakovém připaděbude žázn3m pone.háa
po dobu neu bytnou k lyšetřeni z] štěného nci,jeniu

616 ždróiósobii.h údá ů:

KámPrDVýlyném §po eťnon b iiš spe. lk3ceV? č V této smérn ce

A Plávo íápří§tuptósóbniňúdajům
Fyu.ká osofu há práVD ia piGiup ke Viem,pm.ováVaným osobnim úda]úm Na

]e]ižád.n spo3Ěnon polk/tne kopi zpn.oVáV:iý.h os.bnich úda]ů Ve nrojoýé
iteném íorm;iu (n cňéně s oh ed€m na Ve m káttou dobu u.hováni záziam]:]

nebudé možiététo žádoíiVyhóýět, pókUd ]i' spóéčnóí rárnáff ,.yfoáálá),

B PláVo na op.avu osobnich úda]ť]

Pi] ?precováni kamerových záznamů neni práVo na opíáVu použitené, nebol
předmétaň řPšénáhó zpÉ.óVáíi ósobnith úda]ů je jen poiheni kám€íoVého

c, Práýo na výmaz osobnich úda]ú

Fyž.ká ósoba má píáVó na {tňaž lámélóvéhó ,árnamu ráchycujici jejl

podob zíU, kiéd by spóléčnón ,plá.óVáVéla neópráVnéně.

D. Práýoná omezeĎilpí3covániosobnich Úda]Ú

Fyzckáosoba mápráVonaboka. ýýcho.obnich úda],]?apodminekuVedených
Včl 13 GDPR G€jména bude l Vu ne9ena námitka, exstuje 5por o ópíáViénón

9dlbno,al4leblcťpi!apiÝ'úďazó]n!



Fyžická osoba má píáýo podat námtku píot ?p6cováni o5obnich úd3jů zdůVodu

oprávněného ,ájmú kor]a připad káňeíóýého ?árnamu)

l. PíáVona podání stižnosti

íýziclá osoba má práVo obr;ti se kdyko V 5€ svou íiinoni nB spoečňóí,
piipadné pod3t íižnost k L]]řadu plo o.hDnu olóbni.lr úda]ů, ádíelá: sidlo Ppk
so.hoÉ 27,17000Píaha 7 č póžádat óiudnió.hÉnu,

6.2 zpÚsobuplatněnipráV

pró upatněni svých práv kontaktu]te na 5irané spoleino5t] ng páýe Bážek, prokurista
společnon], e ma l: Edl!!]e!!!9btn!!i!š.q!
Na stránká.h hto //WWw arrobVíí.e,d/jsóu umistěny V2ory formulářL] pío up atnénipíáV
ž3daiélů d e bódJ 6 r. tétosňěííce,,{še.

5poléčnoíje pov]nna b€zplatně nlormo€t žadatee o přijatých opatř€nich bezzbltečného
odk3dU a V táždém připadě do jednoho ňěsi.e od obdržeílžádoí, Ťuto lhútu je možné V

připadě potřebY a 5oh edem na 5 ož to5t a poiet žádo5tiprod ouž]to dalšidva máďce Pokud

by spóléčnóí 
^evyhóýáá 

žádoý, budg žadatg] iiforňóVán bezodradně (n€jpoudéj] do
jednoho mě§ice) o důVode.h nevyhovéni

V někrerých připadech Vymežených eg d ]VoU neni spoieinon povnn; -Ea nébo žčán
žádDn V}hovét 8ude toňu t3k zejmeía, bude.i žádoí ,jeýné nedl]Vodná nebo

nepi měřená, ze]ména protože5€ opaku]e Viákových připadech 5poléČnód múŽe:

1i) u ožit př méřený pop 3tek zoh edňu]i.iadm nistrativninákady, nebo

( ) odmitnoui:ádoýiV}hovéi

Pokud §polPřnon obdržiádDn,:le bude mit dův.dné po.hybnDn o ioiožnoíiodPs]ďee

'ádóí, 
móže požádat o poskýlnutidoddečných nformáď íezbvtných k potvrcnitotožno9t

4 ve fyzi.kÉ podobĚ V Drg nálu ú ožená Ýsid e spD ečno*iVk;n.elářipló|Ufutý ng, P.Va
3larka, aje kdispoži.ipro náh ižéniÉměstnancúm5po ečno*i, a na !ryžádánitaké tietim

b) Ve ne]noplU ve ekíoni.ké podobě uožena á přkiupna bez omezeniVšem oíbáň na

WebóWch šránká.h htto //Ww.a{rcbÝ{li.é,ťrl

72 sméínce]e!,ydánanadobu n€uíčitou

za společnostÁGRo BYsTfucE: s ]


