INFORMACE O PROVOZU KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Podle čl. 28 odst. 3 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
(dále jen „nařízení“) je správce povinen informovat fyzickou osobu (subjekt údajů) o zpracování
osobních údajů dle článku 13 nařízení.
Společnost HAKEL spol. s r.o., Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové, je správcem osobních
údajů, které zpracovává provozováním kamerového systému se záznamem za účelem:


ochrany osob a majetku společnosti

Právní základ zpracování
Kamerový systém provozujeme na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.
f) Nařízení. Máme zájem na ochraně našeho majetku před protiprávním jednáním třetích osob.
Z tohoto důvodu provádíme monitorování vjezdové brány, příjezdové cesty k parkovišti, parkoviště a
přilehlé pozemky areálu společnosti. Vjezdová brána do společnosti je z veřejné komunikace, které
částečně zasahuje do zorného pole kamer.
Označení kamerového systému a monitorovaného prostoru
Kamerový systém a monitorovaný prostor společnosti je viditelně označen informační tabulí o správci
kamerového systému a místu, kde je možné získat další informace o monitorování a uplatnění práv
fyzické osoby (subjektu údajů).
Lhůta uchování
Instalované kamerové systémy zaznamenávají pořízený obrazový materiál a ukládají ho po dobu 14
dnů. Po této době záznamy likvidujeme.
Způsob zpracování osobních údajů
Záznamy z kamerového systému jsou průběžně ukládány v úložišti záznamového zařízení
kamerového systému, a jsou uchovávány a zálohovány po stanovenou dobu. Tato doba je nezbytná
pro odhalení konkrétního protiprávního jednání. Pokud dojde k protiprávnímu jednání, mohou být ze
záznamů pořízeny kopie a ty předány orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům státní
správy. Osobní údaje nejsou předávány žádným jiným subjektům, do zahraničí, ani mezinárodním
organizacím.
Vaše práva
Jako fyzická osoba (subjekt údajů - zaměstnanec, zákazník, návštěva, veřejnost,…) máte právo od
nás získat informace, zda o Vás údaje ve vztahu ke kamerovému systému zpracováváme, máte právo
na přístup k těmto osobním údajům, právo na jejich výmaz, pokud se nejedná o záznam protiprávního
jednání a pominul důvod jejich zpracování. Máte právo podat námitku proti jejich zpracování.
Další informace o Vašich právech, o postupu jejich uplatnění a o zpracování osobních údajů ve
společnosti HAKEL spol. s.r.o. můžete získat na našich webových stránkách http://www.hakel.cz nebo
přímo u osoby pověřené plněním úkolů v oblasti ochrany osobních údajů nebo v dokumentu “Politika
ochrany osobních údajů - Prohlášení společnosti HAKEL s.r.o. k odpovědnosti za ochranu osobních
údajů“.

