INFoRMAcE o zpRACovÁNí osonNícH ún,q.Ju

získaných prostřednictvím kamerového systému sezáznamem umístěného v areálu spoleČnosti
NAVIJÁRNA Rynholec, s.r.o.
Totožnost a kontaktní údaje správce
Správcem osobních údajůjsme my, ť.NAVIJÁRNA Rynholec, s.r.o., se sídlem Rynholec 2I3,27I 0I
Nové Strašecí, IČO +zosr2I3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 14011. V případě ja§chkoliv dotazů ohledně zpracováni osobních údajůprostřednictvím
kamerového systému se můžetena naši spoleěnost obracet prostřednictvím e-mailu: info@navijarna.cz nebo
na adrese sídla našíspolečnosti.

Útety zpracování a právní základ zpracování osobních údajů(kamerovýchzáznamŮ)
Kamerové záznamy jsorr pořizovány s odkazem na oprávněný zájem společnosti NAVIJÁRNA Rynholec,
v zájmu na ochraně areálu společnosti kamerovým systémem v místech
s.r.o., ěi třetích osob, spočívajícím
pohybu §rzických osob za úěelem zajištěnísých práv a právem chráněných zájmi, zejména za lúéelem
zajištění ochrany majetku a bezpečnosti osob. Záznamy jsou využívány pouze v souvislosti se zjištěním
události, která poškozuje důležité,právem chráněné zájmy správce či třetích osob,
Způsob zpracování a doba uchování kamerových záznamů
Zéanamy z jednotliqých kamer, tedy obrazové záznamy věcí a osob snímaných jednotliqými kamerami, jsou
uchovávány po dobu 20 dnů od jejich pořízeni. Zpracování záznamů provádí spoleěnost tím způsobem, že
kameroý systém sám generuj e záznam z jednotliqých kamer, kteqý je automaticky uchováván na nosiči dat.
K posuzování kamerového záznamu bude docházet pouze v případě zjištění nějakého incidentu. Jiné
zpracovávini záznaml prováděno nebude. Po uplynutí 20 ti dnů od vyťvoření záznaml bude tento z nosiče dat
automaticky smazán.
Místa zpracování a umístěníkamerového systému
Kameroqý systém se sestává z celkem 4 kamer, přičemžje l uvnitř budoly a 3 kamery jsou vnější.
Označeníumístěníkamery (počet kusů kamer)
Bočnívchod zpavlače
vchod do skladu
Hlavní vchod schodiště
Umístění v hlavní dílně - qichodní strana

Příjemci osobních údajů
Záznamy kamer jsou zpracovávány

a

Prostor snímaný kamerou
celý prostor pavlače
nádvoří před skladem, registrační mačka vozidla
prostor schodiště
monitorovan á celá dilna

vyhodnocovány především vedením společnosti NAVIJÁRNA

Rynholec, s.r.o. případně mohou bý touto ěinností pověřeni téžněkteří zaměstnanci, Za uréiých okolností
mohou mít ke kamerovým záznamům přístup téžservisní technici, půjde vždy však o náhodný přístup, při
kterém nebude docházet ke zpracování osobních údajů.Dále mohou byt záznamy z kamerového systému
předány pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řizeni, a
to na základě jejich písemnéžádostl Společnost můžeziunamy těmto orgánům poskytnout i z vlastního
rozhodnutí, a to v případé,žemá podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou nazáznamu
zachyceny.

Práva subjektu údajů
Kdykoliv během pořizování kameroých záznamů,tj, zpracování Vašich osobních údajů,můžeteza podmínek
stanovených právními předpisy, zejménaobecným naíízenim o ochraně osobních údajů,lyužíttěchtoVašich
práv: právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na jejich opravu, doplnění nebo
výmaz, popřípadě právo na omezení zpracováni, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na
přenositelnost údajů.Se svou stížnostíproti zpracování Vašich osobních údajůprostřednictvím kamerového
záznamu se můžeteobrátit téžna Úřad pro ochranu osobních údajů.
V Rynholci 25. květen 2018
NAVIJÁRNA Rynholec, s.r.o
zdenék slavík

šryz-

