SMĚRNICE
pro provoz kamerového dohlížecího systému obce Černčice
I.
Úvodní ustanovení
1. Kamerový dohlížecí systém obce Černice (dále je „kamerový systém“) slouží na
ochranu vlastnických práv zřizovatele, ochranu majetku obce a osob pobývajících v
katastru obce.
2. Kamerový systém snímá pouze veřejné prostory a nezasahuje do soukromí obyvatel a
návštěvníků obce.
3. Obecná úprava a základní povinnosti při ochraně údajů získaných prostřednictvím
kamerového systému se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

II.
Základní popis
1. Monitorování je prováděno IP kamerovým systémem s vysokým rozlišením.

III.
Systém nahrávání a uchovávání záznamu
1. Systém nahrávání je umožněn pomocí NVR (network video recorder) systému.
2. Současná kapacita zařízení umožňuje uchování dat na interním pevném disku po dobu
7 dní. Po uplynutí této doby jsou původní data automaticky přepsána novými
záznamy. Data nelze získat bez použití uživatelského jména a hesla.
3. Systém pracuje jako samostatné zařízení.

IV.

Popis a umístění kamer

K1

hasičská zbrojnice

K2

školka směrem k úřadu

K3

školka dvůr

K4

prodejna kontejnery

K5

prodejna dvůr

K6

parkoviště před zvonicí

K7

hřbitov

1.
2.
3.

4.
5.
6.

V.
Přístupová oprávnění, rozsah přístupu
Do systému mají přístup pouze proškolení oprávnění pracovníci obecního úřadu, tj.
starostka, místostarostka.
Proškolení oprávnění pracovníci obecního úřadu mají oprávnění sledovat online dění.
Informace z kamerového systému jsou podle zvláštního právního předpisu vydávány
pouze na základě písemné žádosti kompetentních orgánů (PČR, soudy, státní
zastupitelství).
Policie České republiky je oprávněna prohlížet záznam včetně případného stažení a
archivace záznamu za účelem šetření zaznamenaného incidentu.
Servisní firma ALARM CZ může kontrolovat funkčnost kamer a funkčnost záznamu
obrazu.
Systém udržuje záznam v logu o přihlášení uživatele.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 22.1.2019 na základě schválení zastupitelstvem
obce dne 21.1.2019.
2. Přílohou této směrnice je prezenční listina proškolených oprávněných osob.

Vyvěšeno na úřední desce úřadu obce dne: 22.1.2019
Sejmuto z úřední desky úřadu obce dne: 06.02.2019

