
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FOTOPASTÍ 

Informace o zpracování osobních údajů 

V souvislosti s provozováním kamerového systému dochází ke zpracování Vašich osobních 

údajů. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (Obecné nařízení 

GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě 

jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou 

Vaše práva. 

Správce údajů: Obec Kosov, IČ: 00302813, Kosov 84, 789 01 Zábřeh, ou.kosov@tiscali.cz 

Kontakty: 607 043 460, 602 654 615,583 443 186 

Jaká je odpovědnost správce? 

Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci 

zpracování osobních údajů pořízených fotopastí. 

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro 

ochranu osobních údajů:  pavel.hradil@sms-sluzby.cz 

Osobní údaje zpracováváme k účelu prevence před ukládáním komunálního a 

velkoobjemového odpadu v bezprostředním okolí kontejnerů na tříděný odpad a znečištění 

životního prostředí. 

Právním důvodem zpracování dle Obecné nařízení GDPR čl. 6 odst. 1. písm. f) oprávněného 

zájmu příslušného správce 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 38/2,  

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: Podobizna a obrazové informace o chování a 

jednání zaznamenaných osob 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 7 dnů. 

Osobní údaje jsou předávané příslušným státním orgánům činným v trestním řízení a 

správním orgánům pro přestupkové řízení, dále pojišťovně pro účely likvidace pojistné 

události z důvodu zákonného pojištění, pokud budou splněny zákonné podmínky opravňující 

správce k předání zpracovaných osobních údajů. 

Podle ustanovení článku 12 až 22 Obecného nařízení GDPR můžete uplatnit právo na přístup 

k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování 

údajů, v případech, kdy zpracování probíhá v rámci plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení 

GDPR), anebo v rámci oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení GDPR), 



máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku a rovněž máte právo podat stížnost 

dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 

170 00 Praha 7. 

Informace o zpracování osobních údajů obcí naleznete také zde : 

https://obeckosov.cms.webnode.cz/rubrika-uradu/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/ 

 


