INFORMACE O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE
ZÁZNAMEM V AREÁLU TECHNICPARK

poskytovaná v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen „GDPR“).

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost TECHNICPARK a.s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27,
IČ: 45271607, DIČ: CZ45271607, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vl. 1410, (dále jen „Správce“), Vás tímto v souladu s příslušnými
ustanoveními GDPR informuje o provozování kamerového systému se záznamem v areálu
TECHNICPARK.
Pro kontaktování Správce ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv
subjektů podle GDPR je možné využít e-mail: info@technicpark.com.

II. KATEGORIE SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjekty údajů jsou všechny osoby pohybující se v areálu TECHNICPARK na adrese
Praha 10, Radiová 1122/1.

III. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
•

obrazové záznamy pořízené kamerovým systémem.

IV. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
•
•

obrazový snímek subjektu,
datový záznam o pořízení snímku.

V. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ
•
•
•

Poskytovatel strážní a recepční služby
Poskytovatelé služeb v oblasti ICT (podniková počítačová síť, infrastruktura, servery,
cloudová úložiště, informační systémy, přístupové a bezpečnostní systémy apod.)
Subjekt údajů, vyžadující informace o zpracovaných údajích.

V odůvodněných případech jsou pravděpodobnými příjemci:
•
•

Orgány činné v trestním řízení
Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (soudy, pojišťovny,
uživatelé areálu, zaměstnanci Správce apod.)

Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí ani do žádné mezinárodní
organizace.

VI. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

a) zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku spravovaného
Společností před jeho poškozením či odcizením,

b) zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně života, zdraví a
majetku zaměstnanců Společnosti,

c) zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně života, zdraví a
majetku ostatních osob pohybujících se v prostorách spravovaných Společností,

d) zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případného podezření ze
spáchání přestupku či trestného činu příslušnému orgánu, resp. za účelem oznámení
a řešení případně vzniklých škod a předání zajištěného důkazního materiálu.
Pokud by měl Správce v úmyslu osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro
který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním
informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace o zpracování osobních údajů.

VII. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE
Správce zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených v čl. 6 odst. 1 GDPR pro účely
oprávněných zájmů Správce, kterými jsou zejména řádné plnění zákonných povinností a
smluvních závazků, ochrana vlastního podnikání a majetku a v neposlední řadě také zajištění
bezpečnosti osob pohybujících se v areálu, ochrana majetku uživatelů areálu a ochrana
životního prostředí.

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat
a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst.
Kamerový systém nesnímá prostory určené k ryze soukromým úkonům osob (např. toalety,
sprchy apod.) a neslouží k systematickému sledování osob, ani ke sledování, které by bylo
v rozporu s výše uvedenými účely.
Sledované prostory jsou viditelně označeny informační tabulkou umístěnou v prostoru vstupu
a vjezdu do monitorovaných prostor.
Stálým on-line náhledem Kamerového systému je pověřen poskytovatel strážní a recepční
služby.
Zpracování osobních údajů, tj. záznamů pořízených kamerovým systémem, provádí Správce,
resp. Správcem pověřená osoba – zpracovatel. Zpracování zpracovateli je prováděno na
základě smluvního vztahu mezi Správcem a zpracovatelem za dodržení požadavků na
ochranu osobních údajů při zpracování.
Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování,
ani profilování.

IX. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje subjektů jsou Správcem zpracovávány po dobu maximálně jeden měsíc ode dne
pořízení záznamu s tím, že výjimkou jsou případy, kdy došlo k incidentu zaznamenaného
kamerovým systémem – v takovém případě bude záznam ponechán po dobu nezbytně nutnou
k vyšetření zjištěného incidentu.

X. PRÁVA SUBJEKTŮ
A.
Právo na přístup k osobním údajům
Fyzická osoba má právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na její žádost
Společnost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů v čitelném formátu (nicméně
s ohledem na velmi krátkou dobu uchování záznamů nebude možné této žádosti vyhovět, pokud
již Společnost záznam vymazala).
B.
Právo na opravu osobních údajů
Při zpracování kamerových záznamů není právo na opravu použitelné, neboť předmětem
řešeného zpracování osobních údajů je jen pořízení kamerového záznamu fyzické osoby.
C.
Právo na výmaz osobních údajů
Fyzická osoba má právo na výmaz kamerového záznamu zachycujícího její podobiznu, který by
Společnost zpracovávala neoprávněně.
D.
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Fyzická osoba má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v ustanovení
čl. 18 GDPR (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).
E.
Právo podat námitku
Fyzická osoba má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného
zájmu (což je případ kamerového systému).
F.
Právo na podání stížnosti
Fyzická osoba má právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na Společnost či Odpovědnou osobu,
případně podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, či požádat o soudní ochranu.

XI. Způsob uplatnění práv
Pro uplatnění svých práv kontaktujte Společnost.
Společnost je povinna bezplatně informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného
odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné
v případě potřeby a s o hledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud
by Společnost nevyhověla žádosti, bude žadatel informován bezodkladně (nejpozději do jednoho
měsíce) o důvodech nevyhovění.
V některých případech vymezených legislativou není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti
vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména
protože se opakuje. V takových případech Společnost může:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
b) odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud Společnost obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele
žádosti, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti
žadatele.

