
Příloha č. 4 

 

Stavební bytové družstvo Havířov 

Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 

INFORMACE 

Stavební bytové družstvo Havířov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 393, IČ 004 15 227, se sídlem Hornosušská 

1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, zastoupeno místopředsedou představenstva 

Jiřím Hurychem a členkou představenstva Lydií Zetochovou jako správce kamerového 

systému v domě na ul. ………………………………… tímto dle právních předpisů České republiky 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU informuje všechny subjekty údajů: 

 

účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny 

Účelem zpracování osobních údajů je zejména ochrana života a zdraví obyvatel domu a 
jejich návštěv. Dále pak také ochrana majetku, kdy se jedná především o ochranu proti 
vandalismu, krádežím, vloupáním a zamezení vstupu nežádoucích osob do společných 
prostor domů. 

kategorie dotčených osobních údajů 

Obrazový záznam z kamerového systému. 

zpracovatel osobních údajů z kamerového systému 

jméno, příjmení, bydliště ……………… osoby, která byla zvolena na ČS a SVJ a má uzavřenou 
smlouvu o zpracování osobních údajů 

příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů 

Příjemcem osobních údajů jsou pouze správce, zpracovatel a orgány činné v trestním 
řízení (Policie ČR, státní zastupitelství, soud), případně i orgány státní správy či 
samosprávy projednávající přestupky. Osobní údaje budou předány příjemcům pouze na 
základě písemné žádosti nebo v případě osobního jednání na základě kopie úředního 
protokolu. O předání osobních údajů na datovém nosiči bude vždy pořízen záznam tzn. 
předávací protokol a tento bude vždy ověřen podpisem předávajícího i příjemce. 

zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí 

Zdrojem osobních údajů je uchovaný obrazový záznam (nahrávka z kamerového systému) 
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doba, po kterou budou osobní údaje uloženy  

Uchování obrazového záznamu nepřesáhne dobu 14 dnů v případě sledovaných prostor 
sklepů a půd a vstupů do nich, garáží, kočárkáren, koláren, prostor dopisních schránek, 
vnějšího pláště budovy a jeho bezprostředního okolí, vstupních dveří do domu, vstupních 
chodeb k výtahům a schodištím, výtahů a schodišť. V případě prostor vchodových dveří 
do bytových jednotek uchování obrazového záznamu nepřesáhne dobu 7 dnů (tyto 
prostory mohou být monitorovány kamerovým systémem jen v ojedinělých případech a 
pouze za předpokladu získání potřebných souhlasů se zpracováním osobních údajů všech 
dotčených obyvatel domu)  

ostatní informace 

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, má právo 
požadovat jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku 
proti zpracování, jakožto i právo na přenositelnost údajů.  Dále má subjekt údajů právo 
podat stížnost u dozorového úřadu. 

 

V Havířově dne ……………………. 

 

    …………......................................                ………...............................................   

                      Jiří Hurych                                            Lydie Zetochová    

       místopředseda představenstva                      členka představenstva 

Stavebního bytového družstva Havířov    Stavebního bytového družstva Havířov 

 

                                               

 

 


