
Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému 

v tramvajích DPP 

Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

č. 2016/679 (známé mimo jiné jako „GDPR“, dále jen jako „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) a dalšími předpisy, které se ochrany osobních údajů dotýkají, 

bychom Vás rádi seznámili s tím, jak u nás zpracování osobních údajů probíhá.  

 

1 Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

Správcem je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních 

údajů. 

Správcem Vašich osobních údajů je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 000 

05 886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 42/217, PSČ 190 00 (dále jen „DPP“). 

2 Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů: 

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu DPP dle čl. 6 

odst. 1 písm. f).  

 

3 Zpracovávané osobní údaje 

Obrazový záznam zaznamenávající fyzickou podobu (obličej a postava) cestujících, registrační značky 

vozidel a fyzickou podobu účastníků silničního provozu a dalších osob nacházejících se ve sledovaném 

prostoru před a kolem tramvaje. 

 

4 Účely zpracování Vašich osobních údajů: 

Kamerové záznamy jsou pořizovány s cílem sledovat:  

 interiér tramvají (prostor pro cestující) a bezprostřední okolí tramvaje včetně vstupních dveří (dále 

jen jako „kamerový systém“), 

 prostor před tramvají (dále jen jako „nehodová kamera“). 

Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, který sleduje interiér tramvají 

a bezprostřední okolí tramvaje (zejm. kolem dveří) je:  

 pořizování a využití záznamu pro ochranu majetku a jiných práv DPP, 

 pořizování a využití záznamu pro ochranu majetku a zdraví cestujících a zaměstnanců DPP, 

 pořizování a využití záznamu pro prevenci proti vandalismu a současně pro prevenci 

bezpečnostních rizik při hromadné dopravě osob v tramvajích DPP, 

Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím nehodové kamery, která snímá prostor před tramvají, 

je:  

 pořizování a využití záznamu pro ochranu majetku a jiných práv DPP a dalších oprávněných osob 

(řidičů, cestujících, účastníků) v případě přestupku, dopravní nehody či jiné pojistné události. 

 

Účel zpracování v žádném případě nepřipouští zasahování do soukromí cestujících ani zaměstnanců DPP 

z jiných důvodů než těch, které jsou uvedeny výše. DPP plně respektuje, že použití záznamů pro jiné účely 

než účely míněné výše, je zcela vyloučené, a bylo by v přímém rozporu s čl. 5 odst.1 písm. b) Nařízení 

a ust. § 316 zákoníku práce. 

 

5 Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 



Osobní údaje mohou být v daném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora 

popsané účely.  

V případě kamerového systému se jedná pouze o Policii ČR (export záznamu bude proveden pouze na 

základě žádosti PČR).  

V případě nehodové kamery se jedná o Policii ČR, příp. správní orgány a smluvní pojišťovnu.  

 

6 Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby 

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP 

provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.  

 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií: 

 Právní nároky DPP a třetích osob: Vaše osobní údaje, relevantní pro uplatnění jakéhokoli nároku 

DPP či třetí strany, uchováváme po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší 

strany uplatnit jakýkoli nárok, nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.  

 Pokud jsou Vaše osobní údaje (resp. kamerový záznam) potřebné jako důkaz v trestním řízení, 

nespadá pod ustanovení Nařízení, ale řídí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2016/680 

a Zákonem. 

 Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro 

jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní 

údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších. 

 

Kamerové záznamy bez nutnosti jejich uložení z důvodu ochrany právních nároků jsou zpracovávány po 

dobu 48 hodin. Po této době dochází k jejich automatickému smazání. 

 

7 Způsob zpracování 

Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše, a to pouze na základě 

zákonné povinnosti, nebo za dodržení vysokého standardu ochrany. 

Osobní údaje jsou chráněny několika na sobě nezávislými mechanismy.  

Prostory tramvaje i tramvajového depa jsou dostatečně chráněny proti vniknutí neoprávněných osob. 

Osobní údaje jsou uložené na disku dostatečné velikosti, ke kterému má přístup pouze předem určený okruh 

pracovníků DPP. Záznamy lze přehrát pouze za speciálních podmínek. Jednotlivé sekvence záznamů jsou 

chráněny heslem a zakódováním záznamu. K zařízení se nelze připojit skrze Wi-Fi, ani mobilní připojení, 

zneužití na dálku je tak eliminováno. DPP tak přijal komplexní opatření s cílem zabránit ztrátě, zničení, 

nebo zneužití záznamů a dopředu posoudil možná rizika. 

 

8 Vaše práva 

DPP si dovoluje informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává o následujících právech: 

PRÁVO NA INFORMACE (podle článku 13 a 14 nařízení) 

Máte právo na informace o tom, jak jsou Vaše OÚ zpracovávány. Tyto informace najdete v tomto 

dokumentu. 

PRÁVO NA PŘÍSTUP (podle článku 15 nařízení) 

Máte právo získat od DPP potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu 

tak, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům. 

Máte právo na poskytnutí kopie kategorií svých osobních údajů zpracovávaných DPP. Za další kopie Vám 

DPP může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. 

Realizace tohoto práva není možná, pokud by se nepříznivě dotkla práv nebo svobod jiných osob. 

 



PRÁVO NA VÝMAZ (podle článku 17 nařízení) 

Máte právo na to, aby DPP bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto 

důvodů:  

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovány;  

b) vznesl/a jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení a neexistují žádné převažující 

oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 

2 nařízení; 

c) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;  

d) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské 

unie nebo jejího členského státu, které se na DPP vztahuje.  

 

To, co je uvedeno v tomto odstavci výše, se neuplatní, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné:  

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;  

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího 

členského státu, které se na DPP vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu 

nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl DPP pověřen;  

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;  

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro 

statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení;  

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU (podle článku 21 nařízení) 

Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést u DPP námitku proti zpracování 

Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení, včetně 

profilování založeného na těchto ustanoveních. DPP Vaše osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud 

neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a 

svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ (podle článku 34 nařízení) 

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za 

následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má DPP povinnost, až na výjimky, Vám toto porušení 

bez zbytečného odkladu oznámit. 

PRÁVO PODAT STÍŽNOST 

V případě, že byste nebyli spokojeni s naší reakcí na uplatnění Vašich práv nebo bychom nedodrželi 

stanovený termín odpovědi (max. 30 dní), máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro 

ochranu osobních údajů. Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, web:  

https://www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz   

 

DPP jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Jana Slezáka, který dohlíží na dodržování 

zákonných povinností a zásad ochrany osobních údajů 

Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů DPP: 

 Listinný písemný kontakt: Sokolovská 42/217, 190 00 Praha, 

 Datová schránka DPP, 

 vyplněním formuláře na téma „Osobní údaje“ na http://www.dpp.cz/kontakty/dotaz/, 

 osobní podání žádosti o přístup k údajům – podatelna GŘ v úředních hodinách.  

https://www.uoou.cz/
https://www.uoou.cz/
http://www.dpp.cz/kontakty/dotaz/


Žádosti podané jinak, než datovou schránkou či osobně musejí obsahovat datum Vašeho narození pro Vaši 

spolehlivou identifikaci (aby Vaše osobní údaje nebyly poskytnuty neoprávněné osobě). Povinnost 

ztotožnění žadatele vyplývá z čl. 12 odst. 6 Nařízení GDPR. 

 

 


