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DPIA – Kamerový systém Městyse Bobrová 

1. CÍL 

Určit stupeň rizik, které zpracování OÚ představuje pro dotčené subjekty údajů. 

2. SESTAVA PRO DPIA  

1. Identifikace příslušného 
zpracování OÚ (dle analýzy rizik) 

Podoba a obrazové informace o chování a jednání 
zaznamenaných osob. 

2. Identifikace přínosů zpracování 
OÚ 

Viz bod B balančního testu Posouzení vlivu 
kamerového systému městyse Bobrová 

3. Identifikace faktických nebo 
potenciálních rizikových faktorů, 
způsobujících vysokou rizikovost 
sledovaného zpracování OÚ 

Zneužití pravomoci nahlížet do záznamů kamerového 
systému oprávněnou osobou. 

Přístup neoprávněné osoby do záznamů kamerového 
systému. 

4. Identifikace opatření pro snížení 
rizik na standardní nebo nižší 
úroveň 

Řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, 
vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným 
orgánům a osobám, archivace záznamů o přístupu 
oprávněných osob ke kamerovým záznamům. 

Záznamy pořízené kamerami jsou uchovávány v 
počítači se zajištěním před neoprávněným přístupem. 
Dochází k prostému záznamu bez využití 
softwarového porovnání biometrických charakteristik. 

5. Analýza dopadu přijatých 
opatření na snížení stupně rizik 
zpracování OÚ  

Přijatá opatření jsou dostatečná. 

6. Závěry analýzy dopadu: (i) 
povede uplatnění opatření ke 
snížení vysokých rizik 
zpracování ÚM ke snížení těchto 
rizik na standardní nebo nižší 
úroveň; nebo (ii) vysoká rizika 
pro dotčené subjekty údajů nelze 
snížit ani při aplikaci navržených 
opatření, které jsou k dispozici 

Závěr: přijatá rizika povedou ke snížení vysokých rizik 
zpracování ÚM ke snížení těchto rizik na standardní 
nebo nižší úroveň. 

 

7. Posudek DPO Na základě analýzy Posouzení vlivu kamerového 
systému městyse Bobrová a přijatých opatření se 
využití kamerového systému, záznam a jeho uchování 
a zpracování OÚ jeví jako dostačující a vhodné 
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dosažení cílů správce. 

 

8. Závěr interní konzultace, zda 
nadále pokračovat ve zpracování 
ÚM nebo v jeho přípravě, 
přestože na základě DPIA 
přetrvávají vysoká rizika 
zpracování pro dotčené subjekty 
údajů 

Vysoká rizika nepřetrvávají. 

 

9. Žádost ÚOOÚ o zahájení 
předběžné konzultace ve vztahu 
k rizikovému zpracování ÚM 
(pokud se aplikuje) 

Ne. 

 

10. Přílohy Posouzení vlivu – kamerový systém u dopravního 
terminálu městyse Bobrová; 

Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém 
systému. 

 

11. Datum vypracování a jména DPO 
a vedoucího právního odboru 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro 
ochranu osobních údajů dne 1.11. 2020. 

 

 
 


