Příloha k usnesení vlády ze dne30. listopadu 2009 č. č. 1454

Zásady právní úpravy využívání kamerových a jiných sledovacích systémů
Návrh úpravy v podobě novely zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, by měl obsahovat zejména tyto
zásady:
1. Oprávnění používat kamerové a další sledovací systémy výhradně buď k ochraně
majetku a osob (soukromý a veřejný sektor), anebo na základě zvláštního zákona
k definovaným účelům ve veřejném zájmu (veřejný sektor), přičemž v obou případech
musí být užívání sledovacího systému přiměřené okolnostem a respektovat právo osob
na ochranu soukromí.
2. Oprávnění veřejného sektoru používat kamerové a další sledovací systémy,
vyplývající z příslušných zákonů, bude odůvodněno doloženou nezbytnou potřebou
v konkrétním případě či rozhodnutím soudu nebo státního zástupce v souladu
s příslušnými předpisy, přičemž místa, účely a formy používání bude stanovena
s ohledem na zajištění výkonu subjektu svěřených pravomocí a zároveň s respektem
k lidské důstojnosti a právům na ochranu soukromí subjektů údajů.
3. Povinnost provozovatelů kamerových a dalších sledovacích systémů zpracovávajících
osobní údaje zajistit, aby se co nejméně zpracovávaly osobní údaje bez výběru, tj. bez
konkrétního vymezení subjektů údajů, od nichž nebo o nichž jsou údaje získávány, a
mimo stanovený účel získávání údajů, a rovněž omezit jakékoliv další zásahy do
soukromí jiných osob.
4. Povinnost provozovatelů kamerových a jiných sledovacích systémů poskytnout
dotčeným subjektům údajů jednoznačné informace o těchto systémech přímo na místě,
které je sledováno prostřednictvím kamer a jiných sledovacích systémů, včetně
úplného odkazu na internetovou stránku s dalšími informacemi o zpracování osobních
údajů, pokud to neohrozí významný veřejný zájem, k jehož dosažení byl sledovací
systém nasazen.
5. Omezení možnosti uchovávání záznamů získaných sledovacími systémy a
umožňujících identifikaci osob maximálně po dobu nezbytnou k účelu jejich
zpracování, pokud nebude jejich další uchovávání na základě konkrétních okolností
prokazatelně odůvodněno účelem boje proti kriminalitě a ochranou vnitřní bezpečnosti
a veřejného pořádku nebo pátráním po osobách či jiným veřejným zájmem
převažujícím nad zájmem subjektu údajů na ochranu soukromí.

Tyto zásady by měly respektovat i pravidla mezinárodních dokumentů uvedených v podnětu,
ke kterému se vztahuje toto usnesení.

