
INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY MALÝCH  LÁZNÍ BĚLOVES 

Vážení návštěvníci,  

město Náchod, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO 00272868, je 

vlastníkem nového areálu Malých lázní Běloves a repliky vily Komenský a je správcem 

Vašich osobních údajů, které jsou získávány kamerovým systémem umístěným v areálu a ve 

vile. 

Kamerovým systémem je nepřetržitě monitorován prostor areálu Malých lázní Běloves a 

některé veřejně přístupné prostory vily včetně kavárny. Je zaznamenáván pohyb a podoba 

osob, které se zde nacházejí. Účelem zpracování těchto osobních údajů je ochrana majetku 

města Náchoda  a dále ochrana Vaší bezpečnosti. Jde tedy o zpracování nezbytné pro 

účely oprávněných zájmů města Náchoda a pro ochranu důležitých zájmů Vás, 

návštěvníků areálu a vily. K jiným účelům nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. 

Uvedené záznamy z kamerového systému jsou uchovávány v záznamovém zařízení 

umístěném v technické místnosti vily, a to po dobu 14 dnů. Poté je záznam automaticky 

smazán. Záznamové zařízení je zabezpečeno heslem a přístup k němu má pouze 

zaměstnanec města, který byl náležitě poučen o povinnostech souvisejících s ochranou 

Vašich osobních údajů. Tento zaměstnanec průběžně kontroluje, zda v monitorovaných 

prostorech nedochází či nedošlo k nežádoucímu jednání. V takovém případě pak v 

nezbytném rozsahu tyto záznamy může město Náchod zpřístupnit např. správním orgánům, 

orgánům činným v trestním řízení, případně dalším subjektům pro naplnění účelu zpracování 

(např. pojišťovně).  Nikdo jiný k záznamům přístup nemá, nikam se nepředávají. 

Jedna z kamer zaznamenává oblast zimního pítka. Tento záznam je navíc kromě 

záznamového zařízení uveřejněn v reálném čase též na webových stránkách města Náchoda 

http://www.mestonachod.cz/male-lazne/. Je veřejným zájmem, aby návštěvníci areálu 

byli bezprostředně informováni o provozu pítka (zda je pítko v provozu, zda pro velký zájem 

o minerálku není třeba u pítka čekat). 

Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na 

jejich opravu, výmaz nebo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování 

Vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu1, pokud nabudete dojmu, 

že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů č. 2016/679. Budeme však rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat 

nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.  

Město Náchod jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého je možné se 

obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a s 

výkonem Vašich práv v této oblasti. Tuto osobu můžete kontaktovat na tel. č. 491 405 419, 

případně e-mailem podatelna@mestonachod.cz. 

 

Jan Birke v. r., starosta 

                                                 
1 Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 

7, https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz  
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