
Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem pořizování 

obrazových a zvukových záznamů 
 

 

 

Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen Město Strakonice), je 

správcem osobních údajů, které nám Vy, jako zaměstnanec a subjekt údajů poskytnete. 

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu 

s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních 

údajů popsané níže v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu zpracování 

popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se 

můžete obracet přímo na velitele strážníků městské policie osobně nebo prostřednictvím e-

mailu mmichalek@mpstrakonice.cz, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů 

prostřednictvím emailu gdpr@mu-st.cz. 

 

1. Proč údaje potřebujeme 

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce má Město 

Strakonice prostřednictvím městské policie právo zpracovávat osobní údaje pořizováním 

obrazových a zvukových záznamů. Obrazové a zvukové záznamy jsou pořizovány za účelem 

ochrany života, zdraví občanů a za účelem ochrany jejich majetku na základě § 24b zákona č. 

553/1991 Sb. O obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 

Osobní údaje z obrazových a zvukových záznamů mohou být také použity na základě 

oprávněných zájmů Strakonice nebo třetí osoby s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy 

převyšovány zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů na ochranu osobních 

údajů. 

Osobní údaje, které nám poskytnete nad rámec právních a smluvních závazků, resp. v našem 

oprávněném zájmu, a mají dopad do Vašich práv a svobod, získáme od Vás na základě 

svobodného, aktivního a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. 

2. Jaké údaje potřebujeme 

Účely zpracování osobních údajů zahrnují: 

 Obrazové záznamy z kamer MKMS. Obrazové záznamy jsou pořizovány v rámci 

Města Strakonice za účelem ochrany života, zdraví a majetku jejích občanů. Slouží 

jednak k prevenci kriminality, jednak jako důkazní prostředek správním orgánům, 

Policii ČR. 

  Zvukové záznamy. Zvukové záznamy jsou pořizovány za účelem pořizování 

důkazních prostředků správním orgánům, Policii ČR. Jsou pořizovány jak strážníky 

městské policie při výkonu svých pravomocí pomocí diktafonů, tak při volání na linku 

tísňového volání městské policie ( 156 ). 

3. Jak s údaji pracujeme 

Obrazové či zvukové záznamy shromažďujeme v přiměřeném rozsahu na místech, o 

kterých jsou všichni informováni prostřednictvím reklamních poutačů ve městě. 

Záznamy uchováváme po minimální dobu 10 dnů. Zpracování osobních údajů probíhá 

v elektronických informačních systémech umístěných na služebně městské policie, ve 

speciální místnosti, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Přístup 

k záznamům má pouze velitel strážníků městské policie, jeho zástupce a velitelé směn. 
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Za účelem ochrany dat před neoprávněným přístupem jsou nastavené bezpečnostní 

mechanismy zahrnující technická, organizační a personální opatření. 

Obrazové a zvukové záznamy pořizované v našem oprávněném zájmu předáváme v případě 

šetření správním orgánům a Policii ČR. 

 

4. Jak dlouho údaje držíme  

Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme obrazové a 

zvukové záznamy obsahující Vaše osobní údaje po dobu:  

 Obrazové záznamy pořizované z MKMS se automaticky přemazávají po 10 dnech 

 Zvukové záznamy pořizované strážníky pomocí diktafonů se automaticky přemazávají 

po 10 dnech 

 Zvukové záznamy na lince tísňového volání městské policie budou smazány po 10 

letech 

 Zálohované obrazové či zvukové záznamy pro účely šetření správních orgánů či 

Policie ČR budou předány do 10 dnů od podání žádosti.  

5. Jaká jsou Vaše práva 

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých 

osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis 

zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů případně takovou 

žádost považovat za neoprávněnou.  

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu 

s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo 

že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost 

požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, 

výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů. Máte rovněž právo na vznesení námitky vůči 

zpracování. Poskytnutý souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. 

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím velitele strážníků městské policie. Po 

předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými 

zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě. 

V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše 

osobní údaje, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) na adresu 

gdpr@mu-st.cz nebo písemně na adresu Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 

Strakonice. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho 

vyřešení.  

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle 

zákona, můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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