INFoRMAcE o zPRAcovÁNÍ oSoBNÍcH Úoa"lŮ

získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěnéhov areálu společnosti
českélupkové závody, a.s.
Totožnost a kontaktní údaje správce
Správcem osobních údajůjsme my, tj. Českélupkové závody, a's.' Se sídlem Pecínov 1177,27I01 Nové
Strašecí, IČo: ?64 23 367, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městslqizm soudem v Praze'
spisová značka B 6958. V případě ja\ýchkoliv dotazi ohledně ryracováni osobních údajůprosřednictvím

kamerového systému se můžete na naši společnost obracet prostŤednictvím tel.: +420
adrese sídla našíspolečnosti.
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nebo na

Účely zpracovánía právní zák|adzpracování osobních údajů(kamerových áznam$)

Kamerové zinnamy jsoupoŤizovány s odkazem na oprávněný zájem společnosti Českélupkové zitvody, a.s.,
či třetích osob, spočívajícímvzájmu na ochraně areálu společnosti kamerov'ým systémem v místech pohybu

fyzických osob za účelemzajištění sqých práv a právem chráněných zájmi, zejména zaučelem zajištění
ochrany majetku a bezpečnosti osob. Záznamy jsoulryužívány pouze v souvislosti se zjištěním události, která
poškozuje důležité,právem chráněné zEmy správce či řetích osob.
Způsob zpracování a doba uchování kameroqich záznamtl
Zárnamy z jednotliých kamer, tedy obrazové záznamy věci a osob snímaných jednotliými kamerami, jsou
uchovávány po dobu 3 dnů od jejich pořízeni. Zpracováni záznami provádí společnost tím způsobem, Že
kameroý systém sám generuj e zipnam z jednotliých kamer, kteqý je automaticky uchováván na nosiči dat.
K posuzování kamerového zimtamu bude dochrízet pouze v případě {ištění nějakého incidentu' Jiné
zpracováváni zántamu prováděno nebude. Po uplynutí 3 dnů od vývoření záztamu bude tento z nosiče dat
automaticky smazán.

Místa zpracování a umístění kamerového systému
Kameroqý systém se sestává z celkem 6 kamer, přičemž všechny jsou vně budov'
oznaěení umístění kamery $očet kusů kamer)
Prostor snímaný kamerou
čerpacístanice na naftu * umístění na levé a pravé straně v celý prostor čerpacístanice
plostoru čerpacístanice (2)

čerpacístanice na naftu
(1)

-

na plášti střechy čerpacístanice

hlavní vjezd

detail registrační zrračky vozidla čerpajícínaftu v čerpací
stanici

- umístění plášti administrativní budovy (1)
hlavní vjezd * rrmístění p1ášti administrativní budovy (1)

prostor hlavního vjezdu do areálu správce

vozová váha (1)

prostor vozové vahy

detail registrační značky voádla vjíždějícíhoa
vyjíždějícíhodo

a

z areálu

-

nákladní vozidla vjiždějícína ni

Příjemci osobních údajů

Zaznamy kamer jsou zptacovávány a vyhodnocovány především vedením společnosti Českélupkové závody,
a.s., případně mohou bý touto činnostípověřeni téžněkteří zaměstnanci . Zautčiých okolností mohou mít ke
kamerov,-im zántamtm přístup téžservisní technici, půjde vždy však o náhodný přístup' při kterém]nebude
dochénet ke zpracování osobďch údajů.Dále mohou být zámamy z kamerového systému předány pouze
orgánům činným v trestním řízení nebo sprámím orgánům pro vedení přestupkového řízení,a to na základě
jejich písemnéžádosti. Společnost mtlže záznamy těmto orgánům poslqrtnout i z vlastního rozhodnutí, a to v
případě' žemápodeňení na spáchání trestrrého činu nebo přestupku, které jsou nazáznamuzachyceny.

Práva subjektu údajů
Kdykoliv během pořizování kamerorný ch z6nrnm.ů, tj . zpracování Vašich osobních údajů,můžeteza podmínek
stanovených právními předpisy, zejméta obecným naÍizenim o ocbraně osobních údajů,qnrát těclrto Vašich
práv: právo na přístup k osobním údajům,které o Vás zpracováváme, právo na jejich opravu' doplnění nebo
ýmaz, popřípadě právo na omezeni zpracováni, a právo vmést námitku proti zpracováni, jakož i právo na
přenositelnost údajů.Se svou stížnostíproti zpracování Vašich osobních údajůprostřednictvím kamerového
záznamuse můžete obrátit téžnaÚŤad'proochranu osobních údajů.
V Novém Strašecí25. květen 2018
Českélupkové závody, a.s.
Ing. Jiří Petgler, statutární ředitel
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