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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PROSTŘEDNICTVÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE ZÁZNAMEM

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, se sídlem č.p. 1, 439 85
Petrohrad, identifikační číslo 008 29 137 (dále jen „PLP“), je správcem osobních údajů.
PLP, jakož to správce osobních údajů, si Vás jako subjekty údajů dovoluje informovat
o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů ze strany PLP a to včetně rozsahu
Vašich práv, které souvisejí se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany PLP.
A) PLP zpracovává v souladu s 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 95/46ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) osobní údaje, které PLP poskytujete, a
to v rozsahu – obrazový záznam z kamerového systému. Tyto osobní údaje PLP
zpracovává za dále uvedeným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění
tohoto účelu.
B) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti areálu léčebny
a ochrany majetku zaměstnavatele, života a zdraví osob, které se nacházejí v areálu
či prostorách léčebny. Právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů je
oprávněný zájem PLP dle ustanovení článku 6 článku 1 písm. f) Nařízení.
C) PLP zpracovává a shromažďuje Vaše osobní údaje v rozsahu obrazového záznamu, a to
prostřednictvím kamerového systému se záznamem, který je umístěn v prostorech
označených informačními tabulemi.
D) Kamerové záznamy, obsahující Vaše osobní údaje v rámci kamerových systémů, jsou
uchovávány maximálně po dobu 3 kalendářních dní. V případě řešení protiprávního
jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou Vaše osobní údaje, které jsou
zachyceny na kamerovém záznamu, společně se záznamem zpracovávány až do doby
předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.
E) Ke kamerovým záznamům, obsahující Vaše osobní údaje, mají přístup pouze k tomu
určení zaměstnanci PLP, kteří jsou oprávnění z titulu své funkce přistupovat k datovým
nosičům, které jsou používány k dočasnému ukládání záznamů. PLP je dále povinna
některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, například
orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti
s případným správním, trestním a občanským soudním řízení. Vaše osobní údaje jsou
PLP zabezpečovány pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků
zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv k dotčeným
informačním systémům a fyzickým zabezpečením prostor, kde se osobní údaje nacházejí.
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F) Při zpracování Vašich osobních údajů PLP máte tato práva:
 právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto
dokumentu
 právo na opravu Vašich nepřesných osobních údajů
 právo na výmaz Vašich osobních údajů, ale pouze pokud pominul účel zpracování
osobních údajů nebo pokud musí být údaje vymazány z důvodu splnění právní
povinnosti PLP nebo pokud jsou zpracovávány protiprávně
 právo vznést námitku proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů s uvedením
důvodů, týkajících se Vaší konkrétní situace; pokud PLP nenajde převažující důvody
pro zpracovávání na základě jejího oprávněného zájmu, máte pak právo na výmaz
Vašich osobních údajů
 právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to pokud popíráte
jejich přesnost do doby ověření jejich přesnosti, pokud je dle Vašeho názoru
zpracování protiprávní a místo výmazu požadujete pouze omezení zpracování nebo
pokud již Vaše osobní údaje nejsou pro PLP potřebné, ale Vy je požaduje pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků
 právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz), a to v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou
zpracovávány v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem
G) Můžeme Vás dále ubezpečit, že PLP neprovádí s Vašimi osobními údaji žádné operace,
které jsou založené výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, na
jejich základě by byla přijímána rozhodnutí, která by měla pro Vás právní účinky, nebo
by se Vás významně dotýkala.
H) Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se
s důvěrou obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů PLP, a to Mgr. Alenu
Novotnou, e-mail: info@plpetrohrad.cz.
Vaše práva shora uvedená můžete uplatnit několika způsoby:







osobně – na podatelně (sekretariátu) léčebny, kde prokážete svoji totožnost platným úředním
dokladem (občanský průkaz či cestovní pas)
písemně – dokument opatříte vlastnoručním podpisem, který bude úředně ověřen (matrika,
notář, Česká pošta, s.p.), poté ho vložíte do obálky nadepsané „Žádost dle GDPR“ a zašlete
na adresu Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, č.p. 1, 439 85 Petrohrad
e-mailovou zprávou – dokument opatřete Vaším zaručeným elektronickým podpisem a
odešlete ho na e-mailovou adresu info@plpetrohrad.cz a do pole „předmět“ uveďte „Žádost
dle GDPR“
datovou schránkou – dokument odešlete ze své datové schránky do datové schránky
Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, ID datové schránky: pnavb64
a do pole „věc“ uvedete „Žádost dle GDPR“.
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