
 

IInnffoorrmmaaccee  oo  zzpprraaccoovváávváánníí  oossoobbnníícchh  úúddaajjůů  
NNáávvššttěěvvyy  

Informace o zpracovávání osobních údajů strana  1  z  1 Návštěvy  (znění: 18.05) 

Popis: V NTM jsou pořizovány ostrahou záznamy o všech osobách (mimo 
zaměstnanců NTM a dalších osob s vystavenou přístupovou kartou) 
vstupujících/vjíždějících do objektů NTM mimo návštěvnické prostory. 

Účel: Evidence „cizích“ osob a „cizích“ vozidel v prostorech NTM pro případ 
mimořádných situací (např. požáru) a pro zajištění objektů (např. 
uzamykání a zabezpečení prázdných prostor v nočních hodinách). 

Zákonnost: Oprávněné zájmy správce údajů (NTM) - ochrana majetku (včetně dat), 
případně oprávněných zájmů subjektu údajů (např. evakuace
v mimořádných případech). 

Zpracovávané údaje: • jméno a příjmení 

• odkud návštěvník je (adresa nebo „firma“) 

• koho jde návštěvník navštívit 

• registrační značky a další údaje o vozidlech (firemních i soukromých) 
vjíždějících do prostor NTM 

Poznámka: Osobní údaje návštěvníka zaznamenávají pracovníci ostrahy podle osobního 
dokladu návštěvníka (s podobiznou), ale údaje o osobním dokladu nikam 
nezaznamenávají. 

Informování a souhlas: Návštěvník je o zpracovávání jeho osobních údajů informován před 
vstupem/vjezdem do prostor NTM (zpravidla ústně ostrahou) a svůj 
souhlas vyjadřuje poskytnutím osobních údajů ostraze k zaznamenání.
V případě nesouhlasu subjektu údajů mu nebude umožněn vstup/vjezd do 
prostor NTM. 

Opatření pro ochranu 
údajů: 

Evidence návštěv (v „papírové“ anebo elektronické podobě) jsou 
přístupny ostraze prostor NTM a určeným zaměstnancům NTM. Přístup 
k evidenci návštěv v „papírové“ podobě je chráněn uložením „knihy“ mimo 
dosah neoprávněných osob a před neoprávněným přístupem jiných osob 
(zevnitř i zvenku NTM) k evidenci návštěv v elektronické podobě je 
chráněn nastavením firewallu, přístupových oprávnění a fyzickou 
ochranou serverů. 

Doba uchovávání 
videozáznamů: 

Evidence návštěv s osobními údaji v „papírové“ podobě je uchovávána po 
dobu 1 roku od zaplnění „knihy“, v elektronické podobě po dobu existence 
systémů nebo funkčnosti záložních nosičů dat, v případě šetření událostí 
do jejich došetření nebo v souladu právními předpisy (např. u důkazního 
materiálu). Záznamy z evidence návštěv nejsou po dobu uchovávání
v žádném případě nijak upravovány ani v případě žádosti subjektu údajů
o odstranění osobních údajů. 

Poskytování údajů jiným 
subjektům: 

Žádné osobní údaje z evidence návštěv nejsou, mimo poskytování údajů 
v souladu s příslušnými právními předpisy (např. součástem 
Integrovaného záchranného systému), poskytovány jinému subjektu. 

 * * * 


