
Správce osobních údajů 
Správce osobních 
údajů 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou 
Palackého nám. 1 
278 01 Kralupy nad Vltavou 
(MÚ) 

Zástupce 
správce 
osobních údajů 

Ing. Jaroslav Zdich 
tajemník Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou 
jaroslav.zdich@mestokralupy.cz 
telefon: 315 739 852 

 
Statutární 
zástupce 

Ing. Marek Czechmann 
Starosta města 
marek.czechmann@mestokralupy.cz 
telefon: 315 739 854 

Odpovědný 
útvar 

Odbor kanceláře tajemníka 
Oddělení IT 

Odpovědná 
osoba 

Karel Kohl 

Pověřenec pro 
ochranu osobních 
údajů 

Mgr. Petra Urbanová 
tel.: 775334295 
e-mail: 
petra.urbanova@mestokralupy.cz 

 

Zpracovatel 
osobních údajů 

 

Činnost zpracování 

Název činnosti zpracování 
osobních údajů 

Kamerový systém Městského úřadu 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Fyzické osoby  

Kategorie příjemců osobních 
údajů 

 

Interní:  

 Starosta 
 Tajemník 
 Vedoucí IT oddělení 
 IT oddělení 
 Správce budovy 
 Vedoucí odboru Infocentrum 
 Vedoucí odboru Realizace investic a správy majetku 
 Zástupce vedoucí odboru Realizace investic a správy majetku 

 
Externí: 

 osobní údaje jsou poskytovány pouze na základě oprávnění stanovených právními 
předpisy, zejm.: 
- kontrolním orgánům 
orgánům, pokud prokáží právní zájem 

Získávání osobních údajů: ☒ od subjektu údajů 
 

Získávání osobních údajů od 
jiného subjektu: 

 

Účel zpracování osobních 
údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem za účelem bezpečnosti osob a ochrany majetku 
školy 

Zpracování osobních údajů pouze v rozsahu nutném pro dosažení účelu zpracování Ano / Ne 

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci Ano / Ne 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování Ano / Ne 

Datová sada osobních údajů (vyberte možnosti) 

Subjekt údajů Osoby pohybující se v budově městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou 

Jméno, příjmení ☐ 

Pohlaví ☐ 

Titul, vědecká hodnost ☐ 



Datum a místo narození ☐ 

Rodné číslo ☐ 

Datum a místo úmrtí ☐ 

Trvalé bydliště ☐ 

Státní občanství ☐ 

Národnost ☐ 

Adresa povoleného pobytu nebo místo pobytu v zahraničí (u 
cizinců) 

☐ 

Doručovací nebo kontaktní adresa ☐ 

Číslo průkazu totožnosti ☐ 

Identifikační číslo ☐ 

Číslo účtu ☐ 

Email ☐ 

Telefonní číslo ☐ 

Další osobní údaje 
Videozáznam osoby 

☐ Zvláštní kategorie osobních údajů 

☐ rasový či etnický původ 

☐ politické názory 

☐ náboženské vyznání či  

☐ filozofické přesvědčení 

☐ členství v odborech 

☐ genetické údaje 

☐ biometrické údaje za účelem jedinečné 
identifikace fyzické osoby 

☐ údaje o zdravotním stavu 

☐ údaje o sexuálním životě 

☐ údaje o sexuální orientaci 

  

☐ Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v 
trestních věcech a trestných činů 

  

☒ Zpracování osobních údajů dětí                    

Zákonnost zpracování (vyberte možnost) 

☐ subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů 

 

☐ zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž 
smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení 
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 
subjektu údajů 

 

☐ zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, 
která se na správce vztahuje 

 

☐ zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých 
zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby 

 

☐ zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného 
 



ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým 
je pověřen správce 

☒ zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 
příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před 
těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a 
svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, 
zejména pokud je subjektem údajů dítě 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění 
bezpečnosti osob a ochrany majetku úřadu. 

Důsledek neposkytnutí osobních údajů  K neposkytnutí osobních údajů nedochází.  

Způsob zpracování osobních údajů 

Elektronické zpracování  pořizován elektronický záznam 

podzemní garáže, schodiště, chodby kolem schodišť ve všech patrech, atrium a pokladny, 

infocentrum, vyšetřovací kancelář, kancelář kurátorek, vjezd do garáží, vstup do budovy, 

obřadní síň, terasa před vstupem do budovy 

Fyzická dokumentace   není 

Další evidence     není 

Způsob zabezpečení osobních údajů 

Informace o zabezpečení osobních údajů jsou součástí bezpečnostní dokumentace úřadu. 

Likvidace osobních údajů, lhůty 

Lhůta zpracování Minimální doba archivace záznamu je 10 dní. 

Způsob výmazu elektronicky vedených osobních údajů Při nahrávání nových záznamů dochází k automatickému výmazu 
nejstarších uchovaných záznamů. Záznamy z konkrétních 
kamerových bodů v konkrétním čase je možné zálohovat pro 
jejich možné využití jako důkazního prostředku. 

Způsob likvidace osobních údajů vedených v listinné 
podobě 

V listinné podobě nezpracováváno 

 

Práva subjektů údajů 

Přístup Ano Přenositelnost Ano / Ne 

Oprava Ano Námitka Ano 

Výmaz Ano Omezení zpracování Ano 

Právo odvolat souhlas Ne Právo podat stížnost u dozorového úřadu Ano 
 
 

Datum zpracování:          21. 04. 2018 

Datum aktualizace:    


