Příloha č. 4

Pracovníci s právem přístupu ke kamerovému systému
1)

2)

3)

Systémoví administrátoři zajišťují nastavení a změny v kamerovém systému, definice kamer,
ukládání dat, správu serveru a kompletní programování systému. Tyto osoby mají kompletní
přístup k datům, tedy i k záznamům a živým záběrům.
Osoba

UČO

RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D.

1885

Martin Klimeš

514433

Mgr. Roman Lacko

396157

Bc. Adam Matoušek

445763

Mgr. Jiří Novosad

99288

Simona Oravecová

468920

Mgr. Tomáš Szaniszlo

359894

Důvod přístupu

Odpovídají za provoz kamer a musí mít tak
možnost nahlédnout do obrazového výstupu, zda
odpovídá požadavkům.

Osoby s přístupem k uloženým záznamům s právem čtení, kopírování, přenosu, exportu nebo
záznamů nesmí za žádných okolností užít záznamy pro jiné účely, než je poskytnutí záznamu na
žádost oprávněným subjektům.
Osoba

UČO

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

2116

RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D.

3388

Petr Hromek

71376

Zbyněk Mayer

98345

Důvod přístupu
Jsou pověřováni vyšetřováním konkrétních
incidentů v oblastech jejich organizační
působnosti, a proto musí mít přístup k obrazovým
záznamům.

Osoby s přístupem k živým záběrům z kamer – neprovádí nepřetržité sledování záběrů z kamer,
nesmí pořizovat žádným způsobem obrazové záznamy obrazů z kamer (kamerou, fotoaparátem,
mobilním telefonem, printscreenem či jiným způsobem), pro přístup k živému obrazu
prostřednictvím webového prohlížeče se musí autorizovat uživatelským jménem a heslem.
Osoba

UČO

Důvod přístupu

RNDr. Lenka Bartošková

2394

Ing. Zdeněk Hudec

118369

Kontrola dodržování zákona, dodržování ochrany
osobních údajů, monitoring nastavení kamer

Roman Slavík (jen kamery v garáži)

5518

Ing. Adam Pavlíček

238846

Pavel Vondráček

234779

monitorování stavu technologií a garážových
senzorů v prostoru podzemního parkingu budovy
monitorování stavu technologických zařízení,
kontrola EnteliWeb

Přemysl Bouška

234780

Eva Bučková

235215

Robert Holas

236429

Luděk Kořínek

132933

Ladislava Lebišová

243877

Lenka Mayerová

235808

František Moučka

133530

Marie Nečasová

242847

Zdeňka Plavcová

240097

Klára Skalová

239440

Marcela Štěrbová

241640

Ing. Čestmír Trnečka

234514

Jiří Velecký

236684

monitorování stavu technologických zařízení,
pohybu osob po budově, ovládání závorového
systému

Plus osoby s přístupem k uloženým záznamům

