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1 Monitoruji jen svou zahradu a dům, jsem z obliga dle GDPR.

Kamera zabírá jen mou nemovitost, nikoliv sousedův pozemek či
veřejný prostor. Povinnosti dle GDPR se na mě neuplatní. Kameru       
i úložiště však raději zabezpečím.

Na záznamy natočených lidí platí ochrana osobnosti dle
občanského zákoníku. Nelze je užívat libovolně a neoprávněně je
zveřejňovat; k dokumentaci deliktů příslušným orgánům je použít lze.

Zabezpečení kamerového systému i úložiště je priorita.

Před instalací kamerového systému řádně zabezpečím celý systém    
i jeho úložiště - základem je šifrování dat při přenosu a v úložišti,
silné heslo a logování u všech přístupů. Dokumentuji a řeším všechny
bezpečnostní incidenty. 

Ani domovní zvonky s kamerou nemonitorují celou ulici.
Domovní zvonky s kamerou také mohou zaměřovat pouze omezený
prostor před dveřmi, nikoliv celou ulici. Zorný úhel kamery by měl být
co nejmenší –  kameru lze přelepit neprůsvitnou páskou, také je lepší
kameru instalovat z boku (př. na boční stěně zastřešeného zápraží).

Režim GDPR
V případě, že by kamera zabírala veřejné prostranství či cizí
pozemek, jsme v režimu GDPR a tam již platí pravidel více (4-10).

Kameru používám za určitým účelem, dle toho nastavím její úhel.
Zákonem dovoleným účelem může být např. ochrana majetku nebo
bezpečnost osob žijících v domě. Kamera pak míří jen na chráněný
majetek nebo vchod, ne na veřejné prostranství – to jen ve velmi
nezbytném rozsahu (př. přístup na můj pozemek z ulice s úzkým
záběrem části chodníku – NE na celý chodník či ulici).

Nešmíruji někoho?

Desatero slušné kamery

jaké povinnosti z provozu kamerového systému pro Vás vyplývají a
zda jste kameru opravdu nastavili tak, abyste jejím umístěním sami neporušovali
práva někoho jiného. 

Možná to znáte taky – koupili jste si kameru, upevnili ji na dům, namířili ji vybraným
směrem a tím byla otázka bezpečnosti vyřešena. Možná i díky – často nepřesným –
radám firem nabízejících instalaci kamer jste se dále příliš nezabývali tím:

Kladete-li si nyní tyto otázky, základní odpovědi na ně najdete v tomto desateru.
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Jsem transparentní.
O provozu a účelu kamery, svých kontaktních údajích a právech
osob dle GDPR informuji na informační tabuli před vstupem do
sledovaného prostoru.

Souhlas jiných nepotřebuji, a proto ani formálně nevyžaduji.
Pokud kamerou pořizuji záznam za účelem ochrany osob              
 a majetku, nepotřebuji k tomu souhlas osoby, která je na záznamu.
Musím ale plnit další povinnosti pro ochranu práv natáčených.

Záznamy nezneužiji.
Záznamy z kamery nezneužiji jejich zveřejním na internetu pro
pobavení. Záznamy nelze využít ani pro řešení sporů v domě nad
rámec účelu. Záznamy využiji jen k účelu, pro který kameru
provozuji – typicky jako důkaz pro policii k identifikaci škůdce.

Nepoužívám kontroverzní vychytávky.

K rozpoznávání osob dle obličeje potřebuji souhlas těchto osob,
který stěží získám. Funkce kamery jako neomezený pohyb, zoom,
přenos, záznam zvuku nejsou potřeba pro účel použití kamery
 a kamera by je neměla mít. Pokud je má, musejí být vypnuty.

Záznamy uchovávám po nezbytnou dobu.

Záznamy uchovávám jen po nezbytnou dobu (pár dní, dle účelu),
pak je smažu. Zaznamenaný incident (např. poškození domu)
uchovávám jen po dobu nezbytnou pro jeho vyřešení – např. po
dobu soudního řízení.

Neriskuji žalobu, ani pokutu.

Pokud nebudu dodržovat desatero, hrozí mi žaloba ze strany
monitorovaných osob a při porušení GDPR pokuta ze strany Úřadu
pro ochranu osobních údajů až 20 miliónů EUR.
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#OtocKameru
Pro více informací se obraťte na:
Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

http://uoou.cz/

