
MONITORING OBJEKTŮ A PROSTOR V AREÁLECH LOM PRAHA s.p. 

KAMEROVÝMI SYSTÉMY 

Státní podnik LOM PRAHA s.p.., se sídlem Tiskařská 270/8, PSČ 108 00, Praha 10, Malešice, IČO: 

00000515, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283 

(dále jen „správce“) informuje veškeré osoby vstupující do neveřejného prostoru v areálech LOM 

PRAHA s.p., jakožto subjekt údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jejich osobních údajů formou provádění 

monitoringu vnitřních prostorů všech areálů LOM PRAHA s.p průmyslovými kamerami se záznamem. 

Účel zpracování osobních údajů: 

1. Zajištění ochrany před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního letectví v režimu 
provozovatele letiště (areál letiště Přerov) a známého odesílatele (areál na ul. Tiskařská, Praha; 
areál na ul. Toužimská, Praha; areál letiště Praha - Kbely; areál Hlavenec, Stará Boleslav) dle 
příslušných právních předpisů, zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
300/2008 a předpisů jej provádějících či nahrazujících. 

2. Zabezpečení a kontrola fyzické integrity, přístupu, logistických procesů a nakládání se zvláštními 
druhy zboží z hlediska nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se 
stanoví celní kodex Unie, a předpisů jej provádějících a nahrazujících, vše v režimu oprávněného 
hospodářského subjektu pro celní zjednodušení / pro bezpečnost a zabezpečení (povolení AEOF) 
(areál na ul. Tiskařská, Praha; areál na ul. Toužimská, Praha; areál letiště Praha - Kbely; areál 
Hlavenec, Stará Boleslav) 

3. Zabezpečení ochrany utajovaných informací, v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. (areál CLV letiště Pardubice; na ul. 
Tiskařská, Praha; areál na ul. Toužimská, Praha; areál letiště Praha - Kbely) 

4. Ochrana majetku vysoké hodnoty (všechny areály) 

5. Kontrola výrobních procesů (areál na ul. Tiskařská, Praha; areál na ul. Toužimská, Praha; areál 
letiště Praha - Kbely; areál Hlavenec, Stará Boleslav) 

6. Ochrana před přístupem neoprávněných osob, zejména z hlediska zabezpečení bezpečnostního 
materiálu proti odcizení nebo zneužití (všechny areály) 

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným 

účelem neslučitelný. 

Osobní údaje jsou u správce uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu k plnění účelu jejich 

zpracování, která činí u kamerových záznamů 30 dní od jejich pořízení. Po této době jsou záznamy 

vymazány. 

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů: 

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří 

mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. 

Záznamy nejsou předávány jiným příjemcům, s výjimkou zákonného předání oprávněným orgánům 

a institucím. Záznamy z kamerových systémů, zabírajících pohybové plochy letiště v Pardubicích, 

mohou být předány na základě požadavku velitele VÚ 2436 Pardubice z oprávněných důvodů, např. 

při řešení leteckých incidentů. 


