KAMEROVÝ SYSTÉM ČMSCH, a.s.
Účel kamerového systému:
• Ochrana majetku, života a zdraví osob
• Neslouží k monitorování pohybu zaměstnanců v pracovní době
1. Nainstalované kamery snímají prostory vrátnice a částečně prostory venkovního parkoviště a
vjezdu do areálu. Kamera směrovaná do veřejného prostranství snímá pouze prostor, který je
v majetku ČMSCH, a.s.
2. Kamerový záznam prostor
a. Záznamy se ukládají do datového NAS úložiště, které je fyzicky umístěno v serverovně
ČMSCH. Přístup do serverovny je zajištěn zabezpečovacím systémem.
b. Přístup k záznamům je prostřednictvím WEB rozhraní a jen v rámci interní sítě ČMSCH,
a.s. Přístupy uživatelů k záznamům jsou v systému logovány.
c. Správce kamerového systému: Václav Zamba – správce IT infrastruktury ČMSCH, a.s.
(tel. 257 896 367)
Zástupce Libor Nožina - vedoucí odboru ÚE (tel. 257 896 344)
d. Další uživatelé s přístupem k záznamům:
i. doc. Dr. Ing. Josef Kučera - výkonný místopředseda představenstva
e. Doba uchování záznamu je 5 dní. Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu
nezbytnou pro projednání případu a pro právní ochranu.
3. Monitorování:
a. Zaměstnanci a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru
(dodavatelé, návštěvy, ubytovaní) v případě řešení incidentu.
b. Podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob, SPZ
zaznamenaných motorových vozidel v případě řešení incidentu.
4. Příjemci:
a. V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné
zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).
b. Předání bude provedeno na základě předávacího protokolu, který bude obsahovat:
i. Předávající osoba
ii. Přebírající osoba
iii. Datum předání
iv. Období předaných záznamů (datum a čas od: , datum a čas do:)

Tento dokument obsahuje výňatek ze „Směrnice k přístupovému systému do areálu a ubytovny
Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.“, která nabývá platnosti a účinnosti dne 1.2.2020.
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