Informace o provozování kamerového systému

Informace podle nařízení 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 „ GDPR“).
Způsob zpracování osobních údajů: Obrazový záznam osoby bez záznamu zvuku.
Za zpracovávání Vašich osobních údajů nese odpovědnost správce osobních údajů,
kterým je společnost PROFIZOO s.r.o., IČO: 28924975, se sídlem Pod Divadlem
640, 284 01 Kutná Hora – Hlouška, dále jen „správce“
Elektronický kontakt pro účely GDPR: gdpr@profizoo.cz
Účel a právní důvod zpracovávání osobních údajů: V podmínkách správce je
založen na základě Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné
pro účely oprávněných zájmů správce.
Kamerový systém je instalován z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců spol.
PROFIZOO s.r.o. a ochrany jejího majetku a dále i důvodu ochrany majetku
zákazníků spol. PROFIZOO s.r.o.

Provozovny, kde je provozován kamerový systém:
Kremličkova 1044, 280 02 Kolín,
Pod Divadlem 640, 284 01 Kutná Hora,
Inspektorská 392, 288 02 Nymburk,
Pichlova 2866, 530 02 Pardubice,
Svatovítská, 293 01 Mladá Boleslav,
Pod Nádražím 1951, 286 01 Čáslav (výdejní místo).

Vaše právní postavení: Dle GDPR jste v postavení subjektu údajů.
Zásady zpracovávání osobních údajů: Správce při zpracovávání osobních údajů
dbá na konkrétnost, zákonnost a transparentnost zpracování.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Záznam je běžně uchováván po
dobu 7 dnů, pak dochází k automatickému přemazání záznamu. Záznam může být
uchováván delší dobu, pokud ve sledovaném prostoru došlo k protiprávnímu
jednání, tento záznam pak může být poskytnut oprávněnému orgánu státní správy,
pokud je to nezbytné k plnění jeho úkolů.

Způsob zpracování osobních údajů: Prostřednictvím informačního systému, ke
kterému má přístup úzký okruh osob na základě pověření jednatele spol.
PROFIZOO s.r.o. Pří instalaci kamerového systému bylo dbáno o to, aby tento byl
umístěn viditelně a aby krom poučení při vstupu do objektu bylo subjektům údajů
zjevné, že dochází k jejich monitorování. Správce dbá o to, aby do soukromí
subjektů údajů bylo sledováním zasahováno jen odůvodněně a v minimální
nezbytné míře.
Příjemci Vašich osobních údajů (subjekty, kterým správce Vaše osobní údaje
poskytne): Oprávněné orgány státní správy, pokud je to nezbytné k plnění jejich
úkolů.

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům: Máte právo požadovat od správce
přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům, za podmínek stanovených
v GDPR.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Podle ustanovení čl. 21
GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu
oprávněného zájmu správce. V případě, že správci nepodaří prokázat existenci
závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy,
právy a svobodami, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného
odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla správce případně
elektronicky na gdpr@profizoo.cz.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: Máte právo obracet se se
stížnostmi, žádostmi a podněty na nezávislý dozorový úřad, kterým je v České
republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

