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Pravidla kamerových systémů klubu Sincoolka 
Tento předpis určuje prostory klubu Sincoolka zaznamenávané kamerovými systémy a definuje           
přístup k záznamům z těchto systémů. 

§ 1 
Úvodní ustanovení 

1. Pod pojmem Klub se rozumí klub Sincoolka. 
2. Pod pojmem Předseda se rozumí pojem tak, jak jej definují Stanovy SU. 
3. Vedoucí síťové sekce je definován v Organizačním řádu Klubu. 
4. Správcem osobních údajů je spolek Studentská unie ČVUT, IČ: 67981224 (dále jen „SU“),             

který postupuje v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o               
zpracování osobních údajů, v platném znění. 

5. Obecná pravidla kamerových systémů SU stanovuje Interní předpis Studentské unie ČVUT           
2019-P1 Pravidla kamerových systémů SU (dále jen „SU IP 2019-P1“). 

§ 2 
Vymezení pojmů 

1. Kamerovými systémy se rozumí souhrn hardwarových a softwarových prostředků         
potřebných k pořizování a uchovávání obrazového záznamu ve sledovaných prostorách          
SU, resp. jednotlivých klubů, které slouží pro naplnění účelu zpracování definovaném v            
Záznamu o činnostech zpracování pro kamerový systém (SU IP 2019-P1, příloha 1). 

2. Pod pojmem PKS se rozumí Prohlášení o dodržování pravidel provozování kamerového           
systému Studentské unie ČVUT (SU IP 2019-P1, příloha 2). 

§ 3 
Kamerové systémy spravované Klubem 

1. Prostory sledované kamerovými systémy spravovanými Klubem a oprávněné skupiny osob          
jsou specifikovány v Příloze 1 tohoto předpisu. 

2. Tyto prostory musí být označeny dle SU IP 2019-P1, přílohy 3, za což odpovídá Předseda. 
3. Oprávnění členové klubu mohou přistupovat k příslušným kamerovým systémům za          

podmínky platného členství v klubu, platné smlouvy o zpracování osobních údajů a            
platného PKS ne staršího než 1 rok. 

4. Za zajištění potřebných technických a organizačních bezpečnostních opatření kamerových         
systémů je odpovědný Vedoucí síťové sekce Klubu. Týká se to především zabezpečení            
přístupu k záznamům a úložišti, respektive zamezení neoprávněného přístupu. 

§ 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení Představenstvem Klubu Sincoolka. 
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Přílohy: 
1. Seznam kamerových systémů klubu Sincoolka 

 
 
Schváleno Představenstvem klubu Sincoolka dne 24. 9. 2019. 
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Příloha 1: Seznam kamerových systémů klubu Sincoolka 
Údaje aktuální k 22. září 2019 

 
 
Název prostoru Kód místnosti Počet kamer Role nutné pro přístup 

Sinkuleho kolej: 
Posilovna 095---p01-s109- 2 

Předseda klubu 
Vedoucí sportovní sekce 
Správci posilovny 
Vedoucí IT sekce 

Sinkuleho kolej: 
Schodiště k posilovně 
/ multimediální 
místnosti 095---p01-s111- 1 

Předseda klubu 
Vedoucí sportovní sekce 
Správci posilovny 
Vedoucí IT sekce 
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