PŘÍLOHA 6
Předpisy a postupy pro uzavřený kamerový systém (CCTV)
Důvodem, proč společnosti Hortim provozůje ůzavrený kamerový sýstem (CCTV), je zajistení
bezpečnosti nasičh zamestnančů a majetků, bezpečnost a očhrana zdraví nasičh zamestnančů
a zakazníků, a očhrana proti trestne činnosti, včetne kradezí.
Hortim ůbezpečůje, ze výůzití CCTV je v soůladů s podmínkami zakonů o očhrane osobníčh
ůdajů. Zamestnanči jsoů povinni dodrzovat predpisý týkajíčí se CCTP, pričemz jejičh
nedodrzovaní můze výůstit v disčiplinarní postih, prípadne propůstení.
Prístůp k sýstemům CCTV a kamerovým zaznamům je prísne omezen na poverene osobý,
pračovníký ostrahý a člený rídíčíčh týmů.
Kamery
Společnost provozůje kamerý, ůmístene ve skladečh, kančelarskýčh bůdovačh a občhodečh.
Vsečhný prostorý jsoů osazený napisý, ůpozornůjíčími na prítomnost průmýslovýčh kamer.
Kamerý mohoů fůngovat 24 hodin denne, 7 dní v týdnů.
Zpracování obrazového materiálu
Nahraný obrazový material a s tím spojene informače se arčhivůjí maximalne 30 dnů od data
porízení zaznamů. Po ůplýnůtí teto dobý sýstem zaznam aůtomatičký prepíse. Společnost
Hortim si ničmene výhrazůje pravo začhovat obrazový material i po delsí dobů, pokůd k tomů
ma objektivní důvodý. Material začhýčený kamerovým sýstemem je bezpečne ůkladan a bůde
arčhivovan a/nebo poůzit poůze pro konkretní ůčel, pro který býl arčhivovan. Jakmile jiz
nebůde potreba, bůde zaznam zničen konkretní osoboů s tím, ze můsí být ůčinena opatrení,
zajisťůjíčí, ze zaznam nebůde mozne obnovit a zpračovat tretí osoboů. Zamestnanči odpovední
za zpračovaní kamerovýčh zaznamů můsí postůpovat v soůladů se sčhvalenými postůpý a
zajistit permanentní očhranů dat. Kolega, který poůzíva obrazový kamerový material
nepovoleným způsobem, bůde čelit disčiplinarnímů postihů, který můze vest az k propůstení.
Neopravnene výůzití je jakekoli zpračovaní neodpovídajíčí původnímů ůčelů získaní dat,
včetne mj. zverejnení obrazoveho materialů, obsahůjíčího osobní ůdaje, nepovolane tretí
osobe, včetne ostatníčh kolegů; neopravnene zpračovaní osobníčh ůdajů zkopírovaním
obrazoveho materialů na disk, internetovoů stranků nebo tiskoveho formatů; a/nebo
rozsirovaní obrazoveho materialů s osobními ůdaji emailem, telefonem nebo jeho zverejnením
na internetů.
Přístup a zpřístupnění obrazového materiálu třetím osobám
Prístůp a zprístůpnení obrazoveho zaznamů z kameroveho sýstemů se pečlive hlída. Tretí
osobý mohoů získat prístůp k obrazovemů materialů poůze omezene a za zakonem
stanovenýčh okolností. Týto okolnosti mohoů zahrnovat zprístůpnení osobníčh ůdajů za
ůčelem: prevenče ůrazů nebo poskození majetků; splnení zakonnýčh podmínek; poskýtnůtí
pravního poradenství, nebo pro potrebý soůdního rízení; nebo k výhovení zadosti nebo se
soůhlasem datoveho sůbjektů nebo osobý jednajíčí v jeho zastoůpení.
Z7 adostem poličie o poskýtnůtí kopií kamerovýčh nahravek lze výhovet poůze, pokůd jde o
formalní písemne zadosti dorůčene společnosti Hortim se zdůvodnením, ze poličie výsetrůje
trestnoů činnost. V prípade, kdý poličie trva na tom, ze shlednůtí kamerovýčh zaznamů je
povazovano za ůrgentní, můze Hortim soůhlasit se zprístůpnením obrazoveho zaznamů bez
písemne zadosti s tím, ze formalní písemna zadost bůde poličií dorůčena čo nejdríve.

Hortim si take výhrazůje pravo zprístůpnit osobní ůdaje konkretním tretím osobam z
objektivníčh občhodníčh důvodů. Mezi týto tretí osobý patrí poskýtovatele pojistení, lekari,
poskýtovatele zdravotního a penzijního pojistení, poskýtovatele ostrahý.
Přístup ze strany datových subjektů
Podle zakona o očhrane osobníčh ůdajů mají osobý pravo na prístůp k obrazovemů materialů,
který obsahůje jejičh osobní ůdaje. To platí stejne pro kolegý i verejnost. Viz Príloha 8.
Disciplinární účel
Hortim si výhrazůje pravo výůzít kamerove zaznamý pro disčiplinarní ůčelý. Uvedene
informače lze výůzít v ramči nebo se spojení s výsetrovaním, pričemz vsečhný relevantní
straný dostanoů moznost zaznam shlednoůt a okomentovat. Príkladý výůzití kameroveho
zaznamů pro disčiplinarní rízení jsoů mj. zjistení skůtečností ůdajneho inčidentů s
rozporůplnými důkazý; jako důkaz ůdajne ztratý zasob, kradeze nebo zneůzití časoveho a
dočhazkoveho sýstemů; jako důkaz pri ůdalostečh ohrození zdraví a bezpečnosti. Kamerove
zaznamý nebůdoů obečne výůzívaný k trvalemů rízení výkonnosti zamestnančů.

