Informace o zpracování osobních údajů
osob vstupujících do objektů Vězeňské služby České republiky
Správce:
Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství
Soudní 1672/1a
poštovní přihrádka 3
140 67 PRAHA 4
tel.: +420 244 024 111, ID datové schránky: b86abcb

Správce zpracovává osobní údaje osob vstupujících do objektů
Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
Kategorie subjektů údajů:


návštěvy správce (ústavní činitelé, orgány činné v trestním řízení, zástupci orgánů veřejné moci,
dodavatelé služeb, rodinní příslušníci příslušníků a zaměstnanců, žadatelé apod.)

Kategorie osobních údajů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

jméno,
příjmení,
číslo a druh dokladu prokazujícího totožnost
účel vstupu
čas příchodu/čas odchodu
vazba na osobu (za příslušníkem/zaměstnancem)
číslo navštívenky
obrazový záznam osoby (kamerový systém se záznamem)

Účel zpracování:
Zpracování výše uvedených kategorií osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce
[čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] a probíhá na základě zmocnění dle § 21a (Pořizování záznamů) zákona
č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zájmem správce se rozumí především zabezpečení ochrany osobních údajů v evidencích osob ve výkonu
vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky
zpracovávaných správcem v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 555/1992 Sb.,
o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ochrana utajovaných
informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů, dále ochrana a ostraha zájmů správce a jeho příslušníků a zaměstnanců,
vnějších i vnitřních prostor objektů, jakož i majetku správce.
Výše uvedené kategorie osobních údajů správci neslouží k automatizovanému individuálnímu
rozhodování podle čl. 22 GDPR.
Uchovávání osobních údajů:
Osobní údaje uvedené pod písm. a) až g) u osob navštěvujících správce jsou uchovávány v souladu se
spisovým plánem a skartačním řádem správce po dobu 5 let.
Obrazový záznam osob vstupujících do objektů Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky,
je-li snímána kamerovým systémem se záznamem, je uchovávána po dobu časové smyčky záznamu,

max. pak po dobu 5 kalendářních dnů.
Obrazový záznam osob zdržujících se v blízkosti anebo vstupujících do prostor, v nichž jsou
zpracovávány nebo uchovávány utajované informace kategorie „V“, „D“ nebo „T“ ve smyslu zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů, je snímána kamerovým systémem se záznamem, který je uchováván maximálně po dobu 30
kalendářních dnů.
Příjemci osobních údajů:
Příjemcem osobních údajů mohou být pověřené orgány Vězeňské služby České republiky, orgány činné
v trestním řízení, zpravodajské služby a v případě monitorování prostor, v nichž jsou zpracovávány nebo
uchovávány utajované informace i Národní bezpečnostní úřad.
Na poskytování výše uvedených kategorií osobních údajů o konkrétních subjektech údajů platí výluka
z informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, založená ustanovením § 23a odst. 14 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě
a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 111/2019 Sb.
Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci:
Správce nepředává zpracovávané osobní údaje o subjektech údajů do třetích zemí anebo mezinárodní
organizaci.
Práva subjektu údajů:
Práva subjektu údajů upravují zejména čl. 15 až čl. 22 GDPR. Subjekt údajů má mj. právo požadovat
od správce opravu (doplnění) osobních údajů nebo vznést námitku proti jejich zpracování, má právo
na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, přičemž nesmí být dotčena práva a svobody jiných
osob, dále má právo na poskytnutí informací o zdroji osobních údajů, pokud tyto nebyly získány přímo
od subjektu údajů, a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů může uplatnit právo
na omezení zpracování osobních údajů správcem.
Subjekt údajů může uplatnit svá práva přímo prostřednictvím správce anebo pověřence pro ochranu
osobních údajů.

Kontakty:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jaroslav Bauer
Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství
Soudní 1672/1a
140 67 PRAHA 4

Dozorový úřad

e-mail: poverenec@grvs.justice.cz
tel.: +420 244 024 802
ID datové schránky: nzz9tgu

e-mail: posta@uoou.cz
tel.: +420 234 665 111
ID datové schránky: qkbaa2n

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 PRAHA 7

