zÁzNAM o zPRAcovÁNí

osobních údajůkamerovým systémem, d|e č|. 30 odst. 1 GDPR.
Správce

Úče| zpracování

Právní důvod zpracování
Kategorie zpracovávaných
osobních údajů
Kategorie subjektů
zpracováva ných osobn ích
údajů

lnformace poskytované
subiektům údaiů
Příjemci osobních údajů
Lhůta pro výmaz
Technická, technoIogická a
organizačníopatření pro
och ra nu zpracováva ných
osobních údajů

Počet zapojených kamer
Rozmístěníkamer ve
sledovaném objektu

Bytové družsno Weberova, se sídlem 405 02 DěčínVI., Weberova ulice čp. 6,
tČ. zsllog32, zapsarté v oRu KS v Ústí nad Labem oddít Dr, vložce 6]B,
Kontaktní os ob a: Luboš Světelslry-místopředseda předst avens tva
Lenka Nováková- členka představensÍya
ochrana majetku správce, členůBDW a nájemníků bytového domu ul. Weberova
152B/2; ]529/4; 1530/6 a 153I/8 v Děčíně 6-Letná. PSČ 40502
oprnněý zójem spróvce, nájemníků a třetích osob dle čl. 6, odst. 1, písm. fl

GDPR

Vizuólní identifikační údaje osob, a obrazové informace o chovóní a jednání
naný c h o s o b for mo u kame r ov é ho z ázn amu.
Clenové BDW a osoby sdílejícís nimi společnédomácnosti, nájemníci a datší
osoby vstupujícído monitorovaného prostoru, např. zaměstnanci Česképošý
s.p., revizní technici, osoby oprávněné plnit úkoly spróvního dozoru podte
nláštních pravních předpisů, dodavatelé, navštěw, servis apod.
Piktogramem na vstupech do zaznamenáyaných prostorů, včetně identifikace
správce a sděIení, kde lze získnt dalšíinformace.
z azn ame

V

odwodněných případech orgóny činnév trestním řízení,případně jiné

zainteresované subjeký pro naplnění účeluzpracovóní např' pojišťovna. Nejsou
pldnováni piijemci ve třetích zemích.
Doba uchovóní zózncmů je 72 hodin. Následně dochazí k jejich automatickimu
přepsóní. Řešený zachycený incidentje uchován po nezbytnou dobu.

Bezpečnostní k,yt kamery, řízený přístup k datům, šifrovarlý přenos dat,
šifrované úložištědat, školení opravněných osob, vedení předóvacích protokolů
třetím osobdm. Podrobněji řešeno ve směrnici kprovozu kamerového systému,
která je přílohou č. l tohoto záznamu.

I

Zadní a přední vstupní dveře do domů uI. Weberova 1528/2: 1529/*
1530/6 a 1531/8 v Děčíně6-Letná, PSČ 40502, chodby knim přitéhající,
troje dveře vedoucí z chodeb do dalšíchsklepních místností,dopisní

schránl<y, kabíny osobníchvýtahůviz příloha č, 2.

Neustálý provoz Se zóztamem, reagujícíi na pohyb osob. Jedná se o záznam
využitís oftw ar ov ého porovnóní b iometricbýc h c harakter istik.
Externí zpracovatel není využíván.

Režim kamer

Zpracovatel

Přílohy k tomuto záznamu o zpracování:
1. Vnitřní předpis o provozování kamerového systému

2. P|án rozmístění kamer
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