
Informace ke zpracování osobních údajů v kamerovém systému provozovaném firmou Letiště 

Praha, a. s. podávaná v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. 

 

Registrace kamerového systému Letiště Praha, a. s. je veřejně dostupná na: 

https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp 

 

Správce:  
Registrační číslo:  00033789 
Datum registrace:  27. 11. 2009 
Identifikace subjektu:  LETIŠTĚ PRAHA, a. s. 
IČO subjektu:   28244532 
Druh subjektu:   Právnická nebo fyzická osoba podnikající 
Adresa:    K Letišti 1019/6 
Město/Obec:   Praha 6 
PSČ:    160 08 
Číslo evidence:   001 
Datum přijetí podání:  24. 11. 2008 
Datum změny registrace: 27. 11. 2008 
 
Účel (účely) zpracování osobních údajů: 

1) Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 216/2002 

Sb. v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, Nařízení Komise 

(ES) č. 820/2008: 

a) Zajištění ochrany před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního letectví 

b) Zajištění pořádku a bezpečnosti na letišti 

c) Zajištění záchranné a hasičské služby 

d) Ochrana perimetru letiště 

e) ¨Zajištění možnosti pro přistání a vzlety letadel a pohyb letadel s tím související 

f) Zajištění uskutečňování leteckých činností 

g) Zajištění údržby a rozvoje letiště 

h) Zajištění ochrany a ošetřování letadel 

i) Zajištění ochrany vnějších hranic na mezinárodním letišti 

2) Ochrana majetku 

3) Požární ochran 

Kategorie subjektu údajů: 

a) Zákazníci (klienti) oznamovatele 

b) Členové oznamovatele 

c) Zaměstnanci oznamovatele 

d) Osoby s jiným vztahem k oznamovateli 

Specifikace: 

Cestující a jiné osoby vstupující do prostoru letiště a přilehlých prostor 

 

https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp


Kategorie osobních údajů: 

Jiné. 

 

Zdroje osobních údajů: 

Kamerový systém. 

 

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány: 

Policie ČR a další subjekty pouze na základě zákonného zmocnění 

 

Předání: 

Nedochází k předání údajů do jiných států 

 

Rozsah zpracování osobních údajů: 

Obrazový záznam kamerového systému. 

 

Umístění kamer: 

a) Veřejný prostor 

b) Neveřejný prostor 

 

Doba uchování záznamu: 

a) Pevné a otočné kamery 14 dní 

b) Třídírna zavazadel 5 dní 

c) Kamery na bezpečnostní kontrole osob a vozidel 30 dní 

Smazání záznamu přepisem po uplynutí doby uložení. 

 

Režim kamer 

Monitorování a záznam 24H. 

 

Kontaktní místo pro příjem stížností: 

stiznosti@prg.aero 

 

mailto:stiznosti@prg.aero

