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Generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY PROSTOR EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 

Generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu v Evropském parlamentu (EP) považuje za velmi důležité 
dodržovat právo na soukromí a na ochranu osobních údajů. Bezpečnostní pravidla Evropského 
parlamentu usilují o zvýšení transparentnosti a zaručení souladu s právními předpisy upravujícími 
ochranu osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí 
č. 1247/2002/ES). 

 

Generální ředitelství EP pro bezpečnost a ochranu zpracovává osobní údaje, které si vyžádalo od 
poslanců, úředníků, smluvních zaměstnanců, návštěvníků a interních/externích partnerů EP pro tyto 
účely: 

 

 poskytování a kontrola práva na vstup do prostor Evropského parlamentu; 
 vyšetřování bezpečnostních incidentů, vyhodnocování hrozeb a analýza rizik v rámci Evropského 

parlamentu. 

 

Právním základem pro fungování ředitelství pro bezpečnost a ochranu jsou rozhodnutí předsednictva EP, 
zejména pak jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 (pravidla pro průkazy opravňující ke vstupu) (v 
platném znění) a rozhodnutí předsednictva EP ze dne 6. července 2011 (uplatňování nového konceptu 
globální bezpečnosti) a rozhodnutí předsednictva EP ze dne 15. ledna 2018 (pravidla, kterými se řídí 
bezpečnost v Evropském parlamentu (C79/04)). 

 

Upozorňujeme Vás, že: 

 

a) Přejete-li si vstoupit do prostor EP, musíte sdělit své křestní jméno a příjmení, datum narození, státní 
příslušnost a druh a číslo platného průkazu totožnosti. Průkaz totožnosti předložený jednotlivými 
návštěvníky může být naskenován pro účely získání výše uvedených údajů nebo potvrzení totožnosti 
návštěvníka. 

 

b) Zástupci zájmových skupin, kteří si přejí získat oprávnění ke vstupu do Parlamentu, budou v souladu 
s předpisy upravujícími přístup do prostor EP požádáni o poskytnutí dodatečných osobních údajů. 
V rejstříku transparentnosti orgánů EU (viz  http://europa.eu/transparency-register/index_cs.htm) jsou 
uvedeny osoby zastupující určité organizace a samostatně výdělečné osoby, které se podílejí na tvorbě 
a provádění politik EU a kterým Evropský parlament udělil průkazy opravňující ke vstupu. 

 
c) Evropský parlament provozuje systém sledování pomocí videokamer (CCTV), aby zajistil: bezpečnost 
a ochranu svých budov a prostor a kontrolu přístupu do nich, jakož i bezpečnost a ochranu poslanců, 
zaměstnanců, návštěvníků, majetku, archivů a dokumentů umístěných nebo uložených ve svých 
prostorách. Systém je rovněž určen k předcházení a řízení bezpečnostních incidentů (a zároveň má 
odrazující funkci). Umožňuje v případě potřeby shromažďování údajů, které jsou nezbytné pro vyšetřování 
incidentů a pro analýzu potenciálních hrozeb. Další informace ohledně ochrany osobních údajů 
shromažďovaných tímto systémem naleznete v příloze nazvané „Poznámky k systému sledování pomocí 
videokamer v Evropském parlamentu“. 

 

d) Osobní údaje shromážděné o poslancích, úřednících, smluvních zaměstnancích a návštěvnících 
nebudou použity k jiným než k výše popsaným účelům. Zmíněné osobní údaje nebudou poskytnuty třetí 
straně, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné vzhledem k výše uvedeným účelům a bylo to předem 
schváleno generálním ředitelem pro bezpečnost a ochranu. Aby byla ochráněna důvěrnost 
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zpracovávaných osobních údajů a předešlo se jejich zneužití třetí stranou, budou přijata vhodná 
bezpečnostní opatření. 

 

e) Shromážděné osobní údaje jsou uchovávány pouze po omezenou dobu a po vypršení níže uvedené 
lhůty jsou zničeny: 

 

 u osobních údajů spojených s žádostí o akreditaci (viz body a) a b) výše): po dobu trvání 
akreditace, k níž se připočte nejvýše jeden rok pro účely případných bezpečnostních šetření 
a analýz rizik (tato doba může být v určitých případech prodloužena na dva roky); 

 u osobních údajů (obrazového materiálu) spojených se systémem CCTV viz příloha; 
 u osobních údajů týkajících se bezpečnostního incidentu: deset let společně se zprávou 

o vyšetřování. 

 

f) Jakákoli dotčená osoba (subjekt údajů) má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům a o jejich 
případnou opravu, jakož i další práva, včetně práva podat ze závažných důvodů týkajících se její situace 
námitku proti tomu, aby údaje, které se jí týkají, byly předmětem zpracování, a v náležitě odůvodněných 
případech také právo požádat o jejich vymazání. 

 

g) Generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu může omezit výkon práv uvedených v bodu f), pokud 
by mohl ohrozit úspěšné dokončení bezpečnostního šetření nebo představovat nepřiměřené riziko pro 
fungování EP. Správce údajů poté toto omezení práv dotčené osobě na tomto základě oficiálně zdůvodní. 
Dotčený subjekt údajů má právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů. 

 

Přejete-li si uplatnit svá práva nebo obdržet jakékoli další informace, můžete se přímo obrátit na: 

 

Generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu 

Koordinátor ochrany údajů 

Evropský parlament 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brusel 

Belgie 

E-mailová adresa:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Internetové stránky: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/security-and-access 

Tel: +32 2 28 43727 

 

Odbor ochrany osobních údajů Evropského parlamentu 

Evropský parlament 

KAD 06A001 

L-2929 Luxembourg 

E-mailová adresa: data-protection@ep.europa.eu 

Internetové stránky: http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_en.htm 

Tel: +352 4300 23595 

 

Evropský inspektor ochrany údajů 

Rue Wiertz, 60 

B-1047 Brusel 

E-mailová adresa: edps@edps.europa.eu 

Internetové stránky: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 

Tel: +32 2 28 31900 

 

 

V Bruselu dne 18. listopadu 2019 
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

PŘÍLOHA – POZNÁMKY K SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ POMOCÍ VIDEOKAMER 
V EVROPSKÉM PARLAMENTU 

 

Níže naleznete shrnutí některých hlavních otázek týkajících se systému sledování pomocí videokamer 
v Evropském parlamentu. Tyto poznámky mají pouze informační charakter. Podrobný popis politiky 
kamerového dohledu naleznete na internetových stránkách   

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/security-and-access 

nebo si jej můžete vyžádat na níže uvedené adrese u generálního ředitelství pro bezpečnost a ochranu. 
 
Správce údajů 

 

Správcem údajů je generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu v Evropském parlamentu. 
Kontaktní adresu naleznete níže. 
 
Stručný popis rozsahu systému sledování pomocí videokamer 
 

Umístění kamer a úhly záběru vycházejí z metodické analýzy rizik a z vyhodnocení dopadů na ochranu 
údajů. Je tak zajištěno, aby byly kamery zaměřeny výhradně na ta nejvhodnější místa v okolí a uvnitř 
budov, jako jsou např. hlavní vchody, nouzové a požární východy a vjezd na kryté parkoviště, jakož 
i některá důležitá schodiště, průchody a některé vysoce citlivé oblasti nebo oblasti, do nichž je omezen 
přístup a které si vyžadují dodatečná bezpečnostní opatření. Ve velmi vzácných případech a za splnění 
přísných podmínek mohou být v rámci probíhajícího šetření na některých místech dočasně umístěny 
kamery, které nejsou propojeny se systémem CCTV. 
 
Právní základ systému sledování pomocí videokamer 
 

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 6. prosince 2002, 3. května 2004, 6. července 
2011 a 15. ledna 2018 a politika kamerového dohledu schválená dne 20. dubna 2013 včetně následných 
aktualizací. 

 
Shromážděné údaje a účel sledování pomocí videokamer 
 

Shromážděné údaje: nahraný obrazový materiál (digitální snímky uvádějící čas, datum a místo). 
 
Účel: Evropský parlament provozuje systém sledování pomocí videokamer (CCTV), aby zajistil: 
bezpečnost a ochranu svých budov a prostor a kontrolu přístupu do nich, jakož i bezpečnost a ochranu 
poslanců, zaměstnanců, návštěvníků, majetku, archivů a dokumentů umístěných nebo uložených ve 
svých prostorách. Systém je rovněž určen k předcházení a řízení bezpečnostních incidentů (a zároveň 
má odrazující funkci). Umožňuje v případě potřeby shromažďování údajů, které jsou nezbytné pro 
vyšetřování incidentů a pro analýzu potenciálních hrozeb. 
 
Omezení účelu: EP nemonitoruje žádné prostory, u nichž se očekává, že v nich bude důsledně 
chráněno soukromí. Dohled mimo budovy Parlamentu na území Belgie, Lucemburska a Francie je 
omezen na naprosto minimální plochu. Systém není používán pro účely monitorování práce 
zaměstnanců nebo docházky. Systém také není využíván jakožto nástroj vyšetřování nebo 
disciplinárních řízení, nedošlo-li k bezpečnostnímu incidentu nebo ke spáchání trestného činu. 
 
Kdo má přístup k videonahrávkám a komu mohou být zpřístupněny 
 

Kdo má přístup k údajům: Interní vedoucí pracovníci, zaměstnanci bezpečnostní a ochranné služby 

a pracovníci údržby s příslušným oprávněním a oprávnění smluvní pracovníci bezpečnosti, ochrany 
a údržby. 
 
Nahlížení a předávání: Údaje shromážděné v rámci kamerového systému mohou být poskytnuty 

bezpečnostním službám ostatních evropských orgánů nebo bezpečnostním složkám či justičním nebo 
donucovacím orgánům členských států EU pro účely probíhajícího šetření nebo vyšetřování či stíhání 
trestných činů. Veškeré předávání či zpřístupňování údajů mimo generální ředitelství pro bezpečnost 
a ochranu se zdokumentuje a je předmětem přísného vyhodnocení nezbytnosti takového předání. 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/security-and-access


 

 

Jak jsou údaje chráněny 
 

Jsou pravidelně přijímána technická a fyzická opatření, jejichž cílem je zabezpečit celý systém a ochránit 
údaje. Přístup k videonahrávkám a k technologické architektuře kamerového systému mají výhradně 
oprávnění zaměstnanci, u nichž určují individuální přístupové profily, k jakým operacím mají oprávnění. 

 
Jak dlouho je obrazový materiál uchováván 
 

Videonahrávky se uchovávají po dobu nejvýše 30 dnů. Je-li nezbytné uchovávat jakýkoli obrazový 
materiál pro účely dalšího šetření nebo prokázání bezpečnostního incidentu, může být takový materiál 
uchováván po dobu, po niž šetření trvá, a ve vhodných případech archivován společně se spisem 
zaznamenávajícím průběh šetření po dobu až deseti let. 

 
Jak mohou subjekty údajů příslušné údaje ověřit, pozměnit nebo smazat, a jak se mohou případně 
odvolat 
 

S jakoukoli otázkou týkající se kamerového systému a zpracovávání osobních údajů se můžete obrátit 
na generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu. Osoby z řad veřejnosti mají právo na přístup ke svým 
osobním údajům a za určitých podmínek, které dále upřesňuje politika kamerového dohledu, mohou tyto 
údaje opravit nebo doplnit. S případnými žádostmi o přístup k osobním údajům nebo jejich opravu, 
zablokování či smazání osobních údajů se můžete obrátit na: 
 
Generální ředitelství pro bezpečnost 
a ochranu 
Správce údajů získaných kamerovým 
dohledem EP 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Brusel 
Belgie 
E-mailová adresa:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Tel: +32 2 28 43727 
 
Každý občan má právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů na e-mailové adrese 
edps@edps.europa.eu, pokud se domnívá, že byla v důsledku zpracovávání jeho osobních údajů 
Evropským parlamentem porušena jeho práva vyplývající z nařízení (EU) 2018/1725. 
 
Než tak však učiní, doporučujeme, aby se občané pokusili obdržet nápravu tím, že se obrátí na 
generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu (viz výše uvedené kontaktní údaje) a/nebo na 
inspektora ochrany osobních údajů Evropského parlamentu (tel.: +352 4300 23595, e-mail: data-
protection@ep.europa.eu. 
 
Internetové odkazy týkající se sledování pomocí videokamer v EP a ochrany údajů 
 

Zásady Evropského parlamentu týkající se kamerového dohledu: 
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/security-and-access 
 

Obecné pokyny evropského inspektora ochrany údajů pro sledování pomocí videokamer (v angličtině): 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 
 
 

V Bruselu dne 18. listopadu 2019 
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