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Informace o kamerovém systému domu 

Správce kamerového systému:   

Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 – Expo (dále jen SVJ) 

Molákova 577/34, 186 00 Praha 8  

IČO: 24744875  

Kontaktní údaje: http://www.rezidenceexpo.eu/,info@rezidenceexpo.eu. Písemné podklady pro SVJ 
lze rovněž vložit do schránky v recepci 

Místo zpracování:  

Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 – Expo, Molákova 577/34, 186 00 Praha 8  

Příjemce zpřístupněných údajů: 

Orgány činné v trestním řízení, správní orgány, likvidátoři pojistných událostí apod. 

Účely zpracování, instalace kamerového systému: 

Kamerový systém byl pořízen a instalován za účelem zvýšení bezpečnosti, zamezení vzniku škod na 
společném majetku, vandalismu, krádeží, snížení nákladů souvisejících se znečišťováním společných 
prostor apod. Pořízení, instalace a provozování kamerového systému za tímto účelem bylo projednáno 
a schváleno Shromážděním vlastníků jednotek dne 24. 11. 2011. Účelem zpracování osobních údajů 
pořízených prostřednictvím kamerového systému je ochrana majetku před krádeží a vandalismem a 
ochrana zdraví a života osob. 

Režim fungování, rozsah zpracování, doba uchování záznamu, včetně způsobu vymazání údajů po 
uplynutí doby uchování: 

Obrazový záznam kamerového systému, nepřetržitý a na základě detekce pohybu. Záznam a vymazání 
záznamu: přepisem ve smyčce, doba uchování max. 14 dnů. 

Počet kamer, popis umístění kamer, popis monitorovaného prostoru: 

Kamerový systém se záznamem zabírá vnitřní a venkovní prostory domu v nezbytném rozsahu pro 
účel zpracování, pomocí 10 stacionárních kamer se záznamem (4 venkovní kamery: 2 x roh budovy 
záběr podélné obvodové stěny domu, pozemku v majetku SVJ, severní podloubí domu s častým 
výskytem trestné činnosti, 2x fasáda, 6 vnitřních a střešních kamer: 2x přízemí domu, vestibul,1x 11 
NP, vstup na střechu, 3x střecha domu, záběr na společné vybavení domu a společné prostory domu 
zvolené s ohledem na zvýšení bezpečnosti, zamezení vzniku škod na společném majetku, vandalismu, 
krádeží, snížení nákladů souvisejících se znečišťováním společných prostor, ochrana majetku). Dům a 
monitorované prostory jsou vybaveny viditelnými upozorněními o tom, že prostory jsou snímány 
kamerovým systémem.  

Shrnutí: 

Zpracovávání osobních údajů prostřednictvím kamerového systému bylo Úřadu na ochranu osobních 
údajů řádně oznámeno a registrováno, viz. www.uoou.cz sekce registr. Zpracovávání osobních údajů 
je zajištěno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
v platném znění, a to za účelem ochrany majetku před krádeží, vandalismem a ochrany zdraví a života 
osob. Záznamy jsou dostatečně zabezpečené tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům. Pracovník recepce sleduje záznam kamerového systému on-
line a nemá přístup k záznamům. K případnému zajištění záznamu může dojít pouze na základě 
důvodné žádosti nebo podnětu (ze strany orgánů činných v trestním řízení, správních orgánů, 
poškozené osoby) a osobami k tomu výslovně oprávněnými. Zajištěné záznamy mohou být poskytnuty 
pouze orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a likvidátorům pojistných událostí. 
Správce budovy ani členové výboru SVJ nedisponují volným přístupem k záznamu z kamer. 


