
 

                              

                          Nemocnice Dačice, a.s. 
 

Antonínská 85/II, 380 01 Dačice, IČ: 281 13 195, tel.: 384 358 211 

 

Nemocnice Dačice, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích oddílu B, vložce 1871, se sídlem Antonínská 85/II, 380 01 Dačice zpracovává osobní 
údaje pořízené kamerovým systémem v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo 
také GDPR). 
  

Důvody pro zavedení kamerového systému: 

Ochrana života a zdraví 

Ochrana majetku a informací 

Prevence před vandalizmem 

Kontrola bezpečnosti práce 

Kontrola využívání prostředků zaměstnavatele 

 
Nemocnice Dačice, a.s. je správcem osobních údajů získaných z kamerového systému, které 

zpracovává zejména za účelem: 

1) ochrany majetku osob před krádežemi, ochrany majetku Nemocnice Dačice, a.s., ochrany osob - 

zejména pacientů a zaměstnanců nemocnice a ochrany před jinou protizákonnou či trestnou činností; 

  
2) prevence proti nežádoucím jevům, zejména proti vstupu bezdomovců a jejich neoprávněnému 

zdržování se v objektu Nemocnice Dačice, a.s. proti kapesním krádežím, proti vandalismu a dále jako 

preventivní ochrana personálu proti napadení agresivními pacienty  

 
Zpracovávány budou údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které 

budou využity k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním (viz. výše). Rozsah 

zpracovávaných údajů bude spočívat pouze v zaznamenávání fyzických osob na určitých přesně 

stanovených místech. Nemocnice Dačice, a.s. nebude zpracovávat údaje týkající se adresných a 

identifikačních údajů, ani citlivé údaje, ani popisné údaje. 

 
V areálu nemocnice jsou umístěny venkovní a vnitřní kamery. Umístění kamer je následující: 4x 
kamera venkovní - 1x kamera u vrátnice, na hlavní budově, na poliklinice, u shromaždiště odpadu a 
3x kamera vnitřní – 1x recepce ambulantní rehabilitace, vstupní hala hlavní budovy, aktivizační 
místnost sociální lůžka. Při vstupu do jejich zorného pole dochází ke zpracování osobních údajů 
formou kamerového záznamu, a to bez zvuku, s dobou uchování záznamu 3 dny, po této době dojde 
ke zlikvidování záznamu. Výjimkou je kamera bez záznamu, která je umístěna na oddělení sociálních 
lůžek. Kamery pracují v nepřetržitém režimu.  

 
Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě oprávněných zájmů 

Nemocnice Dačice, a.s. v souvislosti s účely uvedenými výše.   
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Osobní údaje získané z kamerového systému může nebo musí Nemocnice Dačice, a.s. poskytnout: 

 státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy Nemocnice Dačice, a.s. 

poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, 

orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, apod. 

 dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv Nemocnice Dačice, a.s. např. 

pojišťovnám, soudům, orgánů činným v trestním řízení, případně orgány státní správy či 

samosprávy projednávající přestupky; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na 

údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.  

 
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly 

činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob. 

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.   

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má člověk právo na přístup ke svým osobním údajům, na 

jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich 

zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů, a to za splnění podmínek stanovených v příslušných ustanoveních GDPR. 

Svá práva a požadavky lze uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů. Požadavky budou vždy 

řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, 

že osoba nebude souhlasit s vypořádáním požadavků a žádostí, má právo podat stížnost Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 

V případě změny osobních údajů rozhodných pro náležité a správné zpracování je třeba tuto změnu 

oznámit Nemocnici Dačice, a.s.  

 
Kontaktní adresa správce: 

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II, 380 01 Dačice, Tel: (+420) 384 358 211, Fax: (+420) 384 

358 200, E-mail: info@nemda.cz, ID datové schránky: s3kfyze 

Nemocnice Dačice, a.s. má na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením pověřence pro 

ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro 

řešení dotazů, požadavků nebo žádostí, které se týkají ochrana osobních údajů. 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:  

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. | dpo@jihnem.cz | +420727931965 
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