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INFORMACE 
O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

 
 

I. ÚVODNÍ INFORMACE 

Obec Ledce (dále jen „obec“) je správcem kamerového systému, který slouží k monitorování 
veřejného prostranství ve vlastnictví obce v místě, kde jsou umístěny sběrné nádoby určené pro 
odkládání tříděného komunálního odpadu. 
Zpracování a nakládání s osobními údaji pořízenými kamerovým systémem se řídí platnými právními 
předpisy, zjm. zákony na úseku ochrany osobních údajů a nakládání s osobními údaji a nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 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). 
V souladu s ustanovením čl. 14 a následujícími obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
poskytuje tímto obec subjektům údajů informace o zpracování osobních údajů (zjm. o rozsahu, účelu, 
době zpracování osobních údajů) a o právech souvisejících se zpracováváním jejich osobních údajů 
(zjm. o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů). 
Tato informace je v souladu s ustanovením čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
vypracována s cílem dosažení její co největší srozumitelnosti se snahou stručným a jazykově 
jednoduchým způsobem zprostředkovat nezbytné informace subjektům údajů. 
 
 
II. OKRUH OSOB, JIMŽ JE OBSAH TÉTO INFORMACE URČEN 

Tato informace je určena fyzickým osobám (subjektům údajů), které vstupují do prostoru 
monitorovaného kamerami kamerového systému. 
 
 
III. OBECNĚ – VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 

• OSOBNÍ ÚDAJE: Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či 
identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu 
přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je 
například jméno a příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. 
jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje 
o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), 
ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.  

• SUBJEKT ÚDAJŮ: Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (o jejíž 
osobní údaje se jedná). 

• ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo 
soubor operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a 
automatizovaně nebo bez pomoci automatizovaných postupů; zpracováním se rozumí jejich 



shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo 
pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné 
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

• SPRÁVCE: Správcem (osobních údajů) je ta osoba, orgán veřejné moci nebo subjekt, který 
sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

• PŘÍJEMCE: Příjemcem (osobních údajů) je ta osoba, orgán veřejné moci nebo subjekt, kterým 
jsou osobní údaje poskytnuty. 

 
 
IV. IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správcem osobních údajů pořízených kamerovým systémem je: 
Obec Ledce 
sídlo: Ledce 120, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi 
IČO: 00238180. 

Kontaktní údaje správce: tel.: 326 380 128 
    e-mail: urad@obecledce.cz 

datová schránka – ID: 4imame2. 
 
 
V. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Obec jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Údaje o pověřenci pro ochranu osobních 
údajů, včetně kontaktních údajů na tuto osobu, jsou zveřejněny na webových stránkách obce 
(http://www.obecledce.cz). 

 
 
VI. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účelem instalace kamerového systému a účelem zpracování osobních údajů zachycených kamerovým 
systémem je: 

- ochrana oprávněných zájmů obce – ochrana majetku obce (podle platných právních předpisů 
se obec stává vlastníkem komunálního odpadu v okamžiku, kdy je komunální odpad odložen 
na místa k tomu určená; z tohoto důvodu je komunální odpad odložený ve sběrných 
nádobách určených k jeho odkládání vlastnictvím obce) a zajištění čistoty a pořádku na 
pozemcích ve vlastnictví obce (v okolí sběrných nádob určených pro odkládání tříděného 
komunálního odpadu) a  

- plnění právní povinnosti, která se na obec vztahuje, a plnění úkolů prováděných obcí ve 
veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci – ochrana veřejného pořádku, zajišťování důkazů 
pro případné trestní či přestupkové řízení (zjm. přestupek znečišťování veřejného 
prostranství, odkládání odpadu mimo místa k tomu určená). 

 
 
VII. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracovávanými osobními údaji jsou: podobizna, videozáznam podoby a obrazové informace o 
chování a jednání fyzických osob příležitostně vstupujících do monitorovaného prostoru. 
Citlivé údaje nejsou zpracovávány. 
Kamerový systém neslouží k systémovému sledování osob. Dochází k prostému záznamu bez využití 
softwarového porovnání biometrických charakteristik. 
Kamerový systém pořizuje pouze obrazový záznam. Záznam je zaznamenáván nepřetržitě, pokud 
obec nerozhodne jinak. 

 



 
VIII. MÍSTO INSTALACE A POČET KAMER 

Instalovány jsou dvě IP kamery se síťovým rekordérem a záznamovým zařízením v jedné lokalitě, a to 
na garážích – budovách bez č.p./č.e., které jsou součástí pozemků st.p.č. 208 a st.p.č. 210 v k.ú. Ledce 
u Mladé Boleslavi ve vlastnictví obce. Monitorováno je veřejné prostranství nacházející se na části 
pozemků p.č. 409/5 a p.č. 639 v k.ú. Ledce u Mladé Boleslavi ve vlastnictví obce. 

 
 
IX. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ, VČETNĚ ZPŮSOBU VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ PO UPLYNUTÍ DOBY 

UCHOVÁNÍ 

Obec zajišťuje odbornou ochranu dat zaznamenaných na záznamovém zařízení kamerového systému. 
Zaznamenané údaje jsou uchovávány na diskovém poli na serveru kamerového systému do naplnění 
kapacity záznamového zařízení, poté jsou přehrány dalšími záznamy. Záznam incidentu zachyceného 
kamerovým systémem je uložen jiným způsobem (např. na USB) a uchován po dobu nezbytnou pro 
projednání případu a pro právní ochranu obce. 

 
 

X. PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zaznamenané osobní údaje jsou v odůvodněných případech předávány podle okolností dalšímu 
příjemci osobních údajů – např. donucovacím orgánům (orgánům činným v trestním řízení či 
přestupkovému orgánu), příp. jinému subjektu pro naplnění účelu zpracování osobních údajů.  
 
 
 
XI. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Subjekty údajů mají zejména následující práva: 
 
PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM: Subjekt údajů má právo získat od obce potvrzení, zda 
zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, právo získat přístup k těmto osobním údajům a 
obdržet k informace o jejich zpracovávání. 

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Subjekt údajů má právo požadovat, aby obec bez 
zbytečného odkladu opravila jeho nepřesné osobní údaje, s nimiž pracuje, a aby obec doplnila jeho 
neúplné osobní údaje. 

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRÁVO BÝT ZAPOMENUT): Subjekt údajů má právo 
požadovat, aby obec bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje, s nimiž pracuje, a obec má 
povinnost tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je pro to dán některý z důvodů 
stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  
Mezi tyto důvody, které musí být splněny, aby mohlo dojít k výmazu osobních údajů, patří: 

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 
zpracovány; 

- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující 
oprávněné důvody pro zpracování; 

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské 
unie nebo České republiky; 

- subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje 
žádný další právní důvod pro zpracování; 



- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle 
ustanovení čl. 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

K výmazu osobních údajů však nemůže dojít, pokud je jejich zpracování nezbytné: 
- pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 

- pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České 
republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, kterým je obec pověřena; 

- z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; 

- pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro 
statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz osobních údajů znemožnilo 
nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; 

- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
V této souvislosti je nutno upozornit, že k případnému výmazu osobních údajů nemůže dojít před 
uplynutím skartační lhůty dokumentu, v němž jsou osobní údaje uvedeny. 

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ: Subjekt údajů má právo požadovat, aby obec omezila zpracování 
jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tj. 
pokud: 

- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby obec 
mohla přesnost osobních údajů ověřit; 

- zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o 
omezení jejich použití; 

- obec již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda 
oprávněné důvody obce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Subjekt údajů má právo u obce 
vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud obec zpracovává osobní údaje 
z následujících důvodů: 

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, kterým je obec pověřena,  

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů obce či třetí strany, 

- pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, ledaže je zpracování 
nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. 

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ: Subjekt údajů má právo (za podmínek stanovených v obecném 
nařízení o ochraně osobních údajů) získat od obce jeho osobní údaje, které poskytl obci, a předat je 
jinému správci osobních údajů. 

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU: Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k 
porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u 
dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Pokud je zpracování osobních 
údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento 
subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.  
 
 
Zpracováno podle právního a faktického stavu ke dni 30.8.2021 
 
Za správnost: starosta obce 


