INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝ SYSTÉM
Informace o zpracování osobních údajů z kamerového systému v areálu Společnosti v souladu
s nařízením 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 „nařízení
GDPR“).

1. Základní informace
Správce i zpracovatel osobních údajů je:
HEIDENHAIN s.r.o., Dolnoměcholupská 1526/12b, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO:
48108031, DIČ: CZ48108031. Společnost je zapsána do Obchodního rejstříku vedeného
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 15826 (dále jen „Společnost“).
Společnost je možné kontaktovat osobně nebo písemně na výše uvedené adrese, emailem:
heidenhain@heidenhain.cz nebo telefonicky na tel: +420272658131.

2. Osobní údaje, které společnost zpracovává
Osobní údaje, které Společnost zpracovává, jsou záznamy z kamer, umístěných v areálu
Společnosti.

3. Právní důvody a účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje získány prostřednictvím kamerových systémů zpracovává Společnosti za účelem
zabezpečení a ochrany majetku Společnosti a k zabezpečení a ochraně osob.
Tyto účely jsou naším oprávněným zájmem ve smyslu článku čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tím je
splněna zákonnost zpracování těchto dat.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pro zpracování osobních údajů získaných z kamerového systému v rámci oprávněného zájmu
Společnosti není nutný souhlas subjektu údajů.
V případě, že by Společnost zpracovávala osobní údaje pro jiné účely, které nelze podřadit pod
účely oprávněný zájem může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se
zpracováním osobních údajů, který je projevem svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro
takové nakládání s osobními údaji.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu na adresu společnosti nebo zasláním
e-mailu na e-mailovou adresu heidenhain@heidenhain.cz.
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5. Lhůta pro výmaz osobních údajů
Záznamy pořízené kamerovým systémem jsou 3 týdny uloženy a řádně zabezpečeny proti
jakémukoliv neoprávněnému přístupu. Po té jsou záznamy přehrávány a mazány. Delší doba
archivace je přípustná pouze tehdy, pokud dojde k majetkové újmě na majetku Společnosti
nebo k ohrožení zdraví či života osob pohybujících se v majetku nebo v okolí majetku
společnosti.

6. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje jsou zpřístupněny jen oprávněným zaměstnancům Společnosti a oprávněným
zaměstnancům společnosti SPL servis.cz s.r.o., Pod vrchem 155, 154 00 Praha 5 – Lochkov,
IČO 288 94 430 (dále jen ,,Bezpečnostní firma“), kteří ovládají kamerový systém. Všichni
oprávnění zaměstnanci Společnosti a Bezpečnostní firmy mají povinnost zachovávat mlčenlivost
ohledně pořízených záznamů, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by
ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů a to i po skončení pracovněprávního či jiného
vztahu.
Záznamy z kamer Společnost ani Bezpečnostní firma nikomu nepředává. Výjimkou je situace, kdy
dojde k podezření z trestného činu a společnost je povinna předat je orgánům činným v trestním
řízení.

7. Způsob zpracování osobních údajů
Záznam je pořizován v nepřetržitém režimu (alternativně např. záznam v provozní době nebo
mimo provozní dobu atp.). Dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání
biometrických charakteristik.

8. Zabezpečení osobních údajů
Kamery jsou zabezpečeny proti ztrátě a zničení. Záznamy pořízené kamerami jsou uchovávány v
počítači pod heslem. Těmito hesly disponují pouze oprávněné osoby.
Ke každému přístupu k záznamům musí být relevantní důvod, který musí být v souladu s účelem,
za kterým je kamerový systém provozován. O přístupu ke kamerovému záznamu je vždy
proveden záznam.

9. Práva subjektu údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou garantována práva popsaná níže v tomto
článku. Můžete je uplatnit u Společnosti, a to buď zasláním e-mailu na uvedenou e-mailovou
adresu heidenhain@heidenhain.cz nebo písemně na adresu Společnosti.
Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům poskytuje Společnost, bezplatně. Pokud by se
žádost opakovala několikrát ve stejné věci, která již byla vyřešena, je Společnost oprávněna
účtovat si přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informací.
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Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Společnost poskytne co nejdříve, nejpozději
však do jednoho měsíce. Lhůtu je Společnost oprávněna v případě potřeby a s ohledem na
složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů musí
společnost informovat.
Práva jsou:













Právo na přístup k osobním údajům
Právo na výmaz - Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají,
pokud Společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
Právo na omezení zpracování - Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na
omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich
zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu
Společnosti.
Právo na omezení opravy - Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany Společnosti v
případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo
výmazu osobních údajů, Společnost informuje jednotlivé příjemce, s výjimkou případů,
kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti
subjekt údajů může Společnost poskytnout informaci o těchto příjemcích.
Právo na přenositelnost osobních údajů - Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů,
má právo požádat Společnost o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by
výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob,
nelze žádosti subjektu údajů vyhovět. Žádost je možné uplatnit na adrese Společnosti po
doložení oprávněnosti požadavku.
Právo vznést námitku - Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho
osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Společnosti. V případě, že Společnost
neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad
zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Společnost zpracování na základě námitky
ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu Společnosti
Právo na odvolání souhlasu
Právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů - Subjekt údajů má právo obrátit se
na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
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