INFORMOVÁNÍ O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE ZÁZNAMEM,
JEHOŽ SOUČÁSTÍ JE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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 Zeelandia spol. s r.o. se sídlem Malšice 267, 391 75 Malšice, IČ: 005 10 866, DIČ:
CZ00510866 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vl. 5, tel.: +420 381 791 811, e-mail: info@zeelandia.cz (dále jen
„Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 a 13 GDPR informuje o provozování kamerového
systému se záznamem.
Pro kontaktování Správce ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv
subjektů podle GDPR je možné využít tyto kontakty:
Tel.: +420 381 791 811
E-mail: privacy@zeelandia.cz

II. KATEGORIE SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjekty údajů jsou všechny osoby pohybující se v objektech sídla Správce v Malšicích a
provozovně Správce v Chelčicích.

III. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Obrazové záznamy pořízené kamerovým systémem.

IV. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Obrazový snímek subjektu,



datový záznam o pořízení snímku.

V. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ


Poskytovatelé služeb v oblasti ICT (podniková počítačová síť, infrastruktura, servery,
cloudová úložiště, informační systémy)
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Poskytovatel bezpečnostní služby



Orgány veřejné moci

VI. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem ochrany majetku a zajištění bezpečnosti
v objektech Správce, příp. jako důkazní prostředek v případě trestních nebo přestupkových
řízení.
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 či třetí strany.
Zpracování osobních údajů pro účel oprávněného zájmu Správce nebo třetí strany spočívá v:


ochraně majetku vč. dat a zdraví osob v objektech Správce,



ochraně práv a právem chráněných zájmů Správce a subjektu údajů v občanském
soudním řízení, trestním řízení a správním řízení.

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kamerový systém je instalován pouze ve veřejných prostorách objektů Správce. V prostorách,
které jsou určeny k soukromým účelům (toalety, sprchy, šatny), není kamerový systém
využíván.
Ke zpracování dochází automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky.
Online přenos z kamer má k dispozici bezpečnostní služba v Malšicích a vedení výrobního
závodu v hlavní kanceláři v Chelčicích.
Zpracování osobních údajů, tj. záznamů pořízených kamerovým systémem, provádí Správce
prostřednictvím zpracovatelů. Zpracování Správcem je prováděno v jeho sídle pověřenými
zaměstnanci zpracovatelů. Zpracování zpracovateli je prováděno na základě smluvního
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vztahu mezi Správcem a zpracovatelem za dodržení požadavků na ochranu osobních údajů
při zpracování.
Kamerový záznam může být poskytnut orgánům činným v trestním řízení nebo správním
orgánům jako důkazní prostředek v případě trestních nebo přestupkových řízení.
Za účelem zabezpečení zpracování osobních údajů a zajištění ochrany osobních údajů přijali
zpracovatelé technická a organizační opatření, aby minimalizovali rizika spojená se
zpracováním, zejména riziko náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměňování,
neoprávněného zpřístupnění osobních údajů, nebo neoprávněného přístupu k nim.
Monitorované prostory jsou zřetelně označeny.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani
profilování.

IX. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje subjektů jsou Správcem zpracovávány po dobu, která činí maximálně 1 měsíc
od vzniku záznamu. Následně jsou záznamy automaticky přemazávány.

X. PRÁVA SUBJEKTŮ
Subjekt údajů má právo:


na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR,



na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR,



na výmaz podle čl. 17 GDPR,



na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,



na splnění oznamovací povinnosti Správcem ohledně opravy nebo výmazu osobních
údajů nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR,



na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,



vznést námitku podle čl. 21 GDPR,



nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, vč. profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným
způsobem významně dotýká podle čl. 22 GDPR,
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na oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů od Správce podle čl. 34
GDPR,



podat stížnost u dozorového úřadu.

XI. POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Projektantem a dodavatelem kamerového systému je DELNET s.r.o., České Budějovice.
Kamerový systém je umístěn na následujících adresách v uvedeném rozsahu:


Malšice 267, 391 75 Malšice: 10 instalovaných kamer,



Chelčice 137, 389 01 Vodňany: 9 instalovaných kamer.

Kamerový systém funguje v režimu nepřetržitého zaznamenávání.
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