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POKYN
ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
ze dne 27. září 2013,
kterým se upravuje provoz informačního systému
Automatická kontrola vozidel
Stanovím:
Čl. 1
Vymezení systému
(1)Informační systém Automatická kontrola vozidel (dále jen „systém”) je automatizovaně
vedený informační systém s automatickou aktualizací provozovaný Krajským ředitelstvím
policie Ústeckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“) na základě právního předpisu a
koordinační dohody1).
(2) Zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a interním aktem řízení2).
Čl. 2
Účel systému
(1) Systém je určen ke zpracovávání elektronických a obrazových informací o průjezdech
silničních vozidel na území Ústeckého kraje.
(2) Účelem systému je shromažďování informací o průjezdech silničních vozidel na území
Ústeckého kraje a jejich lustrační zpracování porovnáním s databází Pátrání po vozidlech a
registračních značkách s cílem
a) zefektivnit výslednost pátrání po silničních vozidlech a tabulkách státních poznávacích
značek silničních vozidel (dále jen „registrační značka“),
b) zefektivnit odhalování a vyšetřování trestných činů a přestupků souvisejících se silničními
vozidly nebo s jejich užíváním.
Čl. 3
Obsah systému
(2) K průjezdům silničních vozidel jsou v celém systému zpracovávány údaje v rozsahu
a) registrační značka,
b) datum a čas průjezdu silničního vozidla,
c) označení senzoru místa průjezdu silničního vozidla,
d) černobílá fotografie registrační značky,
e) černobílá fotografie silničního vozidla.
___________________________
1) §

60, § 79 a § 85 až 88 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Koordinační dohoda o předávání dat z kamerových systémů uzavřená podle § 16 zákona č. 273/2008
Sb. mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje.
2) Hlava desátá zákona č. 273/2008 Sb.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 215/2008, kterým se stanoví některé bližší podmínky a
postupy pro zpracování osobních údajů (o ochraně osobních údajů).

Čl. 11
Principy stanovení uschovací lhůty a její délka
(1) Uschovací lhůtou osobních údajů se rozumí doba od vložení osobního údaje do systému
do jeho vyřazení.
(2) Délka uschovací lhůty zpracovávaných osobních údajů v systému je
a) u fotografie silničního vozidla maximálně 6 měsíců,
b) u úplného záznamu údajů podle čl. 3 odst. 2 písm. a) až d) 1 rok.
Čl. 12
Postup při prověřování a likvidaci osobních údajů
(1) V systému jsou likvidovány osobní údaje, u nichž uplynula uschovací lhůta 12).
(2) Likvidaci osobních údajů provádí v souladu s čl. 11 automaticky systém.
(3) Správce minimálně jednou za měsíc kontroluje, zda automatická likvidace osobních údajů
probíhá souladu s čl. 11.
Čl. 15
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.
Č. j. KRPU-186755-1/ČJ-2013-0400KR-AP
Zpracovatel: oddělení analytiky
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
ředitel
plk. Mgr. Tomáš Landsfeld v. r

____________________________
12) Čl.

20 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008.

