Videozvonek – poučení
 Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
a. Mgr. Jindřich Gejdoš
b. Kontaktní údaje:
adresa:
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01
Kroměříž
telefon:
571 428 741
e-mailová adresa:
poverenec-oou@ped-km.cz
 Účel zpracování osobních údajů: Videozvonek slouží k zajištění ochrany majetku
organizace a zabezpečení osob (žáků, studentů, zaměstnanců školy) zamezením
nekontrolovaného pohybu cizích osob v budově školy. Vstup do vnitřních prostor
školy je z bezpečnostních důvodů umožněn žákům, studentům a zaměstnancům školy
prostřednictvím čipu, návštěvníkům školy prostřednictvím videozvonku.
 Důvod pro evidence a zpracování osobních údajů: oprávněný zájem správce
(ochrana práv a právem chráněných zájmů správce) v souladu s metodickým pokynem
MŠMT k zajištění bezpečnosti ve školách – minimální standard bezpečnosti
č.j. MSMT-1981-2015-1.
 Rozsah monitorování: monitorován je výhradně prostor před vstupem do budovy
školy před kamerou videozvonku
 Doba monitorování: monitorování je započato stisknutím tlačítka videozvonku a je
ukončeno po ukončení hovoru. Z tohoto monitorování je uchována pouze fotografie
vstupního prostoru před kamerou videozvonku pořízená bezprostředně po stisknutí
tlačítka videozvonku.
 Způsob záznamu: fotografie prostoru před vstupem do budovy školy (tedy včetně
osob, které se v té době v daném prostoru nachází) pořízená bezprostředně po stisknutí
tlačítka videozvonku. Fotografie se zaznamenávají do paměti příslušné obrazovky
videozvonku (dle stisknutého tlačítka se jedná o obrazovky: sekretariát, zástupce
ředitelky, hospodářka, byt školníka, tělocvična, pedagogické centrum).
 Přístup k osobním údajům: pořízené fotografie lze prohlížet pouze na obrazovce
příslušného videozvonku. Obrazovky videozvonků jsou umístěny v uzamykatelných
prostorech sekretariátu, v kanceláři zástupce ředitelky, hospodářky, v pedagogickém
centru a v tělocvičně, jsou napevno nainstalovány na stěně těchto prostor.
 Doba a způsob uchování pořízených dat: přesnou dobu uchování dat není možno
časově vymezit, nejdéle však 7 dnů, záleží na frekvenci používání videozvonku.
Paměť každé obrazovky videozvonku je 128 snímků, po naplnění paměti jsou
fotografie automaticky postupně smazávány a nahrazovány novými ve sledu, jak byly
postupně do paměti zaznamenány. Smazání fotografie z paměti videozvonku je trvalé,

nikde se dále nijak neuchovává. Fotografie uložené v paměti obrazovky videozvonku
jsou mazány pravidelně vždy po 7 kalendářních dnech pověřenými osobami.
 Export zaznamenaných fotografií nelze provést na žádné médium. Fotografie lze
pouze prohlížet na obrazovce videozvonku, v níž jsou uloženy.
 Předávání osobních údajů dalším správcům: získaná data nejsou předávána jiným
osobám. Výjimkou je na vyžádání prohlížení fotografií na obrazovce videozvonku,
v níž jsou uloženy, orgány činnými v trestním řízení nebo správními orgány v případě
bezpečnostního incidentu.
 Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází
k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či
rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů
 Poučení: Osoby dotčené monitorováním mají právo:
a) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše
osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
c) požadovat omezení jejich zpracování,
d) požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
e) podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu
osobních údajů.

V Kroměříži dne 30. 4. 2018

Mgr. Jana Vítková
ředitelka školy

