INFORMACE O KAMEROVÉM SYSTÉMU OBCE BABICE
Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace, Ke Hřišti 390, Babice
Obec Babice, sídlem Na Návsi 6, 251 01 Babice, IČ 00240028 jako zřizovatel Mateřská školy Dráček,
Babice (dále jen „Obec“ a „MŠ“) tímto poskytuje informaci o existenci kamerového systému v areálu
Mateřské školky.
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Kamery jsou umístěny uvnitř areálu MŠ i venku – v prostorách zahrady MŠ, zabírají vstupy do
areálu MŠ (příjezdová komunikace), vstup do budovy MŠ a část multifunkčního hřiště. Kamery
však neslouží k otevřenému ani skrytému sledování obyvatel Obce ani jiných osob v areálu MŠ.
Kamerový systém není skrytý, kamery jsou umístěny viditelně a nesledují zázemí MŠ jako např.
toalety. Přesto se však může stát, že kamery zaznamenají podobu osoby, pohybuje-li se tato v
záběru kamery.
Kamerový systém slouží k zajištění bezpečnosti osob, včetně dětí docházejících do MŠ a k ochraně
majetku Obce, resp. MŠ. Osoby vstupující do areálu MŠ jsou o sledování kamerovým systémem
informováni informačními cedulemi a mají právo se seznámit s rozvržením kamer na obecním
úřadě Obce.
Záznam kamer je prováděn systémem tzv. nekonečné smyčky, kdy po naplnění paměťového média
kamery dochází k ukládání dalšího záznamu na místo nejstaršího záznamu. Tímto způsobem je
zajištěno, že staré záznamy jsou zničeny jejich přepsáním záznamy novějšími. Paměťové médium
je umístěno v zabezpečené technické místnosti MŠ.
Do kamerového systému MŠ je možný dálkový online přístup (zobrazení aktuálního záběru
kamery) zajištěný individuálním přístupovým jménem (login) a heslem. Tento přístup má pouze
starosta Obce a správce počítačové sítě Obce pan Tomáš Janík, bytem Topolová 397, Babice,
25101. Dále je do kamerového systému MŠ možný přístup fyzicky na místě umístění paměťového
media, takový přístup má pan Petr Makl, sídlem: Modenská 697/2, 109 00, Praha 10 - Horní
Měcholupy, IČ: 61864986, který kamerový systém MŠ instaloval. Tento přístup je využíván pouze
pro servisní zásahy a pouze po dohodě se starostou Obce.
Kamerový systém MŠ je instalován a užíván v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a souvisejícími právními předpisy ČR a EU.
Ke zpracování osobních údajů v rámci sledování areálu MŠ docházelo v souladu s právními
předpisy účinnými již v době předcházející vstup Nařízení v účinnost, přičemž tato úprava
nevyžadovala provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů před zahájením operací
zpracování osobních údajů;
Ustanovení čl. 35 odst. 3 písm. Nařízení stanoví, kdy má správce osobních údajů má povinnost
provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. K tomuto ustanovení byly přijaty další
stanoviska a metodologie1, přičemž na jejich základě přistoupila Obec k vyhodnocení, zda jí
provozované kamerové systémy musí být dle Nařízeny předmětem posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů. Obec na základě vlastní analýzy dospěla k závěru, že nemá povinnost připravit
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Zejména následující dokumenty:
• Seznam druhů operací zpracování (ne)podléhajících požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
verze 1.0 vydané Úřadem pro ochranu osobních údajů;
• Pokyny pro posouzení vlivu na ochranu údajů a stanovení, zda je pravděpodobné, že zpracování údajů bude mít
za následek vysoké riziko pro účely na řízení 2016/679 ze dne 4. dubna 2017 přijaté pracovní skupinou pro ochranu
údajů zřízenou podle článku 29.

