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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝM SYSTÉMEM 

 

Čl. 1 OBECNÁ USTANVENÍ 

Tento dokument poskytuje informace o tom, jak sportovní klub Spartak Praha 4 z.s., se sídlem 

Děkanská vinice I 987/5, 140 00 Praha 4 - Nusle, identifikační číslo: 063 77 076, zapsaný ve 

spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 68997 (dále jen 

„sportovní klub“), zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do 

prostor monitorovaných kamerovým systémem a osob jiným způsobem evidovaných při vstupu 

do objektů či areálů sportovního klubu prostřednictvím provozu kamerového systému a jak 

dále s těmito údaji sportovní klub nakládá a chrání je. 

Účelem těchto Zásad zpracování osobních údajů kamerovým systémem (dále jen „Zásady 

zpracování“) je informovat, jak sportovní klub shromažďuje a zpracovává osobní údaje 

subjektů údajů v souvislosti s provozem kamerového systému a dále informovat subjekty údajů 

o jejich právech a možnostech, jakým způsobem je můžete uplatnit (článek 7 níže). 

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování. V případě jakýchkoli 

dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. 

 

Čl. 2 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Provozovatelem kamerového systému a správcem osobních údajů získaných kamerovým 

systémem je Spartak Praha 4 z.s., se sídlem Děkanská vinice I 987/5, 140 00 Praha 4 - Nusle, 

identifikační číslo: 063 77 076, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl L, vložka 68997. 

Kontaktní údaje Správce údajů pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů 

jsou: 

Děkanská vinice I 987/5, 140 00 Praha 4 – Nusle 

Web: http://www.sp4.cz/kontakt 

Emailová adresa: sp4@sp4.cz 

 

Čl. 3 ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ 

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v 

rozsahu vaší podobizny zachycené na kamerovém záznamu, a to za následujícími účely: 

Účelem zpracování je ochrana majetku sportovního klubu. 

Právním základem je oprávněný zájem sportovního klubu ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR, 

spočívající v ochraně výše uvedených hodnot a zájmů.  

http://www.sp4.cz/
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Čl. 4 POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU A DOBA ULOŽENÍ ZÁZNAMU 

Kamerový systém je tvořen celkem 7 kamerami umístěnými v rámci objektů či areálů 

sportovního klubu. Kamery snímají prostory objektů či areálů spadající do vlastnictví 

sportovního klubu. Kamery nesnímají prostory určené k ryze soukromým úkonům, ve kterých 

může dojít k narušení vaší intimní zóny. 

U každého vchodu pro veřejnost je umístěn piktogram kamery se sdělením, že prostor je 

monitorován kamerovým systémem se záznamem, označením správce kamerového systému a 

odkazem na osobu, u které je možné získat o kamerovém systému další informace. 

Kamery snímají obraz nepřetržitě. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou 

uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 7 dní, což je doba nutná k tomu, aby bylo možné 

zjistit a prošetřit případný bezpečnostní incident. Po uplynutí této doby jsou záznamy 

vymazány. Určité části záznamů (včetně osobních údajů v nich obsažených) mohou být dále 

selektivně uchovávány po delší dobu za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků 

sportovního klubu. 

 

Čl. 5 SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ) 

Záznamy z kamerového systému může sportovní klub sdílet s některými třetími stranami, které 

jsou pověřeny obhajobou právních zájmů sportovního klubu a dále s některými orgány veřejné 

moci. 

 

Čl. 6 ZABEZPEČENÍ DAT 

Sportovní klub zavedl a udržuje přiměřená technická a organizační opatření týkající se 

bezpečnosti informací. Veškeré přístupy oprávněných osob ke kamerovým záznamům jsou 

umožněny jen v odůvodněných případech a jsou řádně logovány. 

 

Čl. 7 VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Pokud si přejete uplatnit jakékoliv ze svých níže uvedených práv a /nebo získat příslušné 

informace, kontaktujte nás prosím na kontaktních údajích uvedených v článku 2 výše. 

Odpovíme vám do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme tuto lhůtu 

prodloužit až o 2 měsíce. 

7.1 Zpřístupnění osobních údajů 

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém 

rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám 

poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby. 

Přístup k vašim údajům z kamerového systému, případně kopii těchto údajů, vám budeme 

schopni poskytnout pouze v případech, kdy nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody 

třetích osob a zároveň budeme schopni na základě vámi sdělených informací identifikovat část 

kamerového záznamu, který obsahuje vaše osobní údaje. Práva třetích osob budou nepříznivě 
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dotčena zejména v případech, kdy požadovaná část kamerového záznamu bude obsahovat 

rovněž osobní údaje těchto třetích osob. 

7.2 Omezení zpracování 

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např.: v případě, kdy 

zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme 

zpracování vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme 

zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv 

jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými 

právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich 

osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat. 

Žádost o omezení můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních údajích. 

7.3. Námitky proti zpracování 

Proti zpracování máte právo vznést námitky. Pokud v takovém případě sportovní klub 

neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy 

nebo právy a svobodami, tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je 

vymaže. 

Námitky proti zpracování můžete vznést na výše uvedených kontaktních údajích. 

7.4 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracování údajů u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou www.uoou.cz. 


