
Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem 

 

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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 „GDPR“) předkládá 

Ministerstvo financí, jako správce osobních údajů, informaci o tom, jakým způsobem 

zpracovává osobní údaje prostřednictvím kamerového systému.  

Správce má povinnost zpracovávat osobní údaje vždy na základě alespoň jednoho právního 

titulu, který je uveden v čl. 6 odst. 1 GDPR a na základě předem stanoveného účelu zpracování. 

V případě tohoto zpracování osobních údajů byl jako právní titul určen čl. 6 odst. 1 písm. c) 

GDPR, tj. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, a také právní 

titul dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zpracování osobních údajů je prováděno na základě 

oprávněného zájmu správce.  

 

1) Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

Správcem osobních údajů je Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1, 

IČO: 00006947. Správce můžete kontaktovat pomocí elektronické pošty na 

podatelna@mfcr.cz či datovou zprávou prostřednictvím ID DS: xzeaauv. 

 

2) Má správce pověřence pro ochranu osobních údajů? 

Jako orgán veřejné moci má správce povinnost podle čl. 37 odst. 1 písm. a) GDPR jmenovat 

pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“), jehož úkolem je v součinnosti 

se správcem zajišťovat ochranu Vašich osobních údajů. Na pověřence se můžete obrátit 

v případě, že máte za to, že správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s GDPR, a rovněž 

u něj můžete uplatnit svá práva podle bodu 8 této informace. Pověřencem je zaměstnanec 

správce, kterého můžete kontaktovat výše uvedeným způsobem. 

 

3) Proč správce zpracovává Vaše osobní údaje? 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ke splnění 

právních povinností, které se na něho vztahují, a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu 

oprávněného zájmu správce. Účelem zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím 

kamerového systému je jednak plnění povinností, které správci ukládají právní předpisy 

o ochraně utajovaných informací1, a dále ochrana jeho majetku před poškozením, zničením, 

                                                           
1 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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ztrátou, odcizením, nebo zneužitím2, a zajištění ochrany života a zdraví a majetku všech osob, 

které se nacházejí v prostorách a na pozemcích správce3.  

 

4) V jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány? 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu kamerového záběru, tj. dochází ke zpracování video 

záznamu o pohybu osob v okolí instalovaných kamer. Kamerový systém je instalován na 

vnějším plášti všech budov správce a rovněž u vchodů a vjezdů do budov správce. V některých 

případech (především z důvodu povinností vyplývajících ze zákona o ochraně utajovaných 

informací) je kamerový systém umístěn také u prostor a v prostorách, které jsou tímto 

zákonem definovány jako zabezpečené oblasti4. 

 

5) Předává správce Vaše osobní údaje někomu jinému? 

Správce osobních údajů předá Vaše osobní údaje jiným subjektům (tzv. příjemcům osobních 

údajů5) pouze v případě, kdy dojde k události, pro kterou jsou osobní údaje shromažďovány 

(např. dojde k poškození majetku správce, či k neoprávněnému vniknutí do prostor správce 

apod.). Za tím účelem správce předává osobní údaje zachycené kamerovým systémem 

orgánům veřejné moci, především pak orgánům činným v trestním řízení a soudům.  

 

6) Předávají se Vaše osobní údaje i do třetích zemí6? 

Správce Vaše osobní údaje nepředává do třetích zemí. 

 

7) Jak dlouho bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Záznam pořízený kamerovým systémem je automaticky přemazáván časovou smyčkou, 

přičemž doba přemazání je nejdéle šest dní.  

  

                                                           
2 Zejména § 14 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
3 Zejména § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem 
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
4 § 23 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů.  
5Dle čl. 4 bod 9 GDPR se příjemcem osobních údajů rozumí fyzická či právnická osoba, orgán veřejné moci, 
agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. 
6 Třetí zemí se rozumí země mimo Evropskou unii resp. Evropský hospodářský prostor. 



8) Mám nějaká práva vyplývající z mého postavení jako subjektu údajů? 

Jako subjekt údajů máte tato práva: 

a) právo požadovat přístup k osobním údajům – každý subjekt údajů může u správce 
žádat přístup ke svým osobním údajům, a to v rozsahu a za podmínek stanovených 
čl. 15 GDPR, 

b) právo na opravu – každý subjekt údajů má právo žádat u správce opravu svých 
osobních údajů, a to na základě čl. 16 GDPR, 

c) právo na výmaz – subjekt údajů má právo žádat správce o výmaz svých osobních údajů, 
a to za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR, 

d) právo na omezení zpracování – každý subjekt údajů má právo obrátit se na správce a 
za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR žádat o omezení zpracování svých osobních 
údajů, 

e) právo vznést námitku proti zpracování – pokud jsou osobní údaje subjektu údajů 
zpracovávány pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci [čl. 
6 odst. 1 písm. e) GDPR] či pro účely oprávněných zájmů [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] 
má subjekt údajů právo vznést proti takovému zpracování v souladu s čl. 21 GDPR 
námitku; na tuto námitku rovněž navazuje právo na výmaz [čl. 17 odst. 1 písm. c) 
GDPR] a omezení zpracování [čl. 18 odst. 1 písm. d) GDPR], 

f) právo podat stížnost – každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému 
orgánu; v České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, 
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, DS: qkbaa2n; dozorový 
orgán má povinnost informovat stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho 
výsledku (čl. 77 GDPR), a to každé tři měsíce (čl. 78 odst. 2 GDPR), v opačném případě 
má subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu. 

 
 

Vypracováno dne 16. dubna 2021 
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