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Směrnice ředitele Kolejí a menz VUT v Brně č. 1/2018
Provoz kamerového systému a čipového/přístupového v budově A05 kolejí PPV
1. Účet směrnice
Účelem této směrnice je informovat o zpracování osobních údajů provozem kamerového systému se
záznamem a čipového/přístupového systému v budově A05 kolejí VUT v Brně, na adrese Kolejní
2905/2.
2. Účel a rozsah zpracování
Systém je provozován jako prostředek prevence trestné činnosti a k zajištění důkazů (ochrana zdraví,
života, majetku), v zájmu prevence vstupu neoprávněných osob a kontroly dodržování předepsaných
postupů k zajištění požární ochrany.
Kamerový systém se záznamem zpracovává osobní údaje v souladu se zák. č. 101/2000Sb., a je
provozován VUT v Brně a to na adrese: Kolejní 2905/2, 612 00 Brno.
Kamerový systém monitoruje prostory vstupů budovy, vestibulu a recepce, prostory výtahů, schodišť a
chodeb na jednotlivých patrech.
Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny informačními cedulemi – vzor
informační cedule je uveden v příloze č. 1.
3. Oznamovací povinnost
Zpracování osobních údajů kamerovým systémem je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů
pod reg.č.: 00005531/033 - výpis registrace je uveden v příloze č. 2.
Zpracování osobních údajů probíhá bez souhlasu subjektu údajů dle §5, odst. 2, písm. e) zák. č.
101/2000Sb o ochraně osobních údajů.
4. Zpracování a uchování osobních údajů
Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v souvislosti s účelem provozu kamerového systému,
který slouží jako prostředek prevence vstupu neoprávněných osob, prevence kriminality - ochrana
zdraví, života, majetku a kontroly dodržování předepsaných postupů k zajištění požární ochrany, údaje
získané jeho provozem slouží jako důkazní prostředky.
Osobní údaje se uchovávají po dobu 7 dnů, po této době lze osobní údaje nadále zpracovávat pouze jako
důkazní prostředek, který je součástí spisového materiálu orgánů činných v trestním řízení, orgánů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo orgánů pojišťovny.

Po uplynutí doby pro uchování osobních údajů je správce povinen osobní údaje likvidovat v souladu s
§ 20 zák. č. 101/2000Sb.
5. Zabezpečení osobních údajů
Správce osobních údajů přijal technicko-organizační opatření pro prevenci neoprávněného nebo
nahodilého přístupu k osobním údajům.
6. Ochrana práv subjektu
Ochrana práv subjektu údajů se řídí ustanovením § 21 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
a dále § 316 zák. č. 262/2006sb., zákoník práce.
7. Závěrečná ustanovení
Záležitosti, které nejsou upraveny touto směrnicí, se řídí ustanovením příslušných zákonů.
8. Dostupnost směrnice
Listinný originál směrnice je uložen na sekretariátu ředitele Kolejí a menz VUT v Brně.
Elektronická kopie směrnice je vystavena na webu Kolejí a menz VUT v Brně v sekci Úřední deska /
Dokumenty a ceníky / Ostatní.
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Příloha č. 1 - Vzor informační cedule

Příloha č. 2 - Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů - Přehledová sestava

