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Informace o zpracování osobních údajů z CCTV se záznamem 
 
 
 
Identifikační údaje správce  
 

 Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) 
adresa: I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc 
e-mail: info@fnol.cz 
telefon: 588 441 111 
datová schránka: xa4krm2 
  

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce 
jméno: Mgr. Pavla Fiurášková 
e-mail: poverenec.GDPR@fnol.cz 
telefon: +420 588 442 479 
 

Účel a oprávnění zpracování  
 
Účelem provozu kamerového systému: 

 zajištění bezpečnosti všech osob v celém areálu FNOL,  

 ochrana majetku FNOL před poškozením a krádeží, jakožto i majetku zaměstnanců           
a pacientů, 

 ochrana zdraví a zvýšení kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb. 
 

Právním základem zpracování je oprávněný zájem nemocnice ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) 

GDPR, spočívající v ochraně výše uvedených chráněných hodnot a zájmů. 

Legislativní rámec  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR), čl. 6, odst. 1 písm. f) - zpracování je zákonné, pokud je splněna 
jedna z podmínek v odpovídajícím rozsahu: odst. f) „…zpracování je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito 
zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující 
ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě“. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 316, odst. 2 – kamerový systém není nastaven 
způsobem, který by umožňoval skryté či otevřené sledování a odposlech zaměstnance  
na pracovišti či ve společných prostorách zaměstnavatele.  
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Kategorie subjektu údajů  
Subjekty údajů, jejichž osobní údaje FNOL zpracovává, jsou zejména pacienti (popř. rodinní 
příslušníci nebo opatrovníci podle zákona č. 372/2011Sb., zákon o zdravotních službách), 
zaměstnanci, příležitostní návštěvníci FNOL a dodavatelé. 
 
Informovanost veřejnosti a zaměstnanců 
Na všech vstupech do areálu FNOL a před monitorovanými prostory jsou umístěny 
informační cedule s piktogramem kamery a nápisem, že je objekt monitorován kamerovým 
systémem se záznamem. Další informace týkající se kamerového systému jsou uvedeny       
ve vnitřních předpisech FNOL a na webové stránce nemocnice.  
 
Popis kamerového systému a doba uložení záznamů 
Kamerový systém je v areálu FNOL v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. Kamery snímají 
vnější prostory objektu, manipulační prostory, vstupní dveře, čekárny, chodby, prostory 
výdejny léků, vjezdy a výjezdy z areálu nemocnice. Na určitých zdravotnických pracovištích, 
zejména na lůžkách typu JIP a na lůžku ve speciální místnosti na psychiatrické klinice dochází 
k monitorování pacienta na lůžku, tj. snímá se podoba a monitoruje se chování 
zobrazovaných osob a to za účelem ochrany zdraví a zvýšení kvality a bezpečí poskytování 
zdravotních služeb.  
Celý monitorovaný prostor je u každého vchodu do areálu nemocnice označen piktogramem 
kamery. Kamery snímají obraz nepřetržitě. Osobní údaje obsažení v záznamech 
z kamerového systému v rozsahu podobizny jsou uchovávány maximálně po dobu 7 dní,      
tj. nezbytná doba pro zprostředkování záznamů orgánům činných v trestním řízení, příp. jiné 
zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Po uplynutí 
uvedené doby jsou záznamy automaticky přemazávány. 
 
Sdílení a předávání osobních údajů 
Záznamy z kamerového systému mohou být sdíleny s třetími stranami a to: 

 orgány činnými v trestním řízení, soudy či správními orgány v souladu se zákonnými 
povinnostmi; 

 externím právním zástupcem vázaným povinnou mlčenlivostí pro ochranu oprávněných 
zájmů FNOL; 

 jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování, např. pojišťovna. 
 

 
Zabezpečení dat 
Jsou zavedena přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy 
bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku     
pro Vás jako subjekt údajů. 
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Práva subjektu údajů 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na: 

 přístup k Vašim osobním údajům; 

 na opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování; 

 právo vznést námitku proti jejich zpracování; 

 právo na přenositelnost údajů; 

 a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to za splnění 
podmínek stanovených v příslušných ustanoveních GDPR.  

 

Svá práva a požadavky uplatňujte u Pověřence na ochranu osobních údajů. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními 

obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, 

máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů., na adrese Úřad pro ochranu osobních 

údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon +420 234 665 111. 

V Olomouci dne 5. 10. 2020 


