PROVOZNÍ ŘÁD KAMEROVÉHO SYSTÉMU
1. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s provozováním kamerového systému
je TEMPO, obchodní družstvo, IČ 00032417, Sídlem Horní náměstí 104/1, Město, 746 01
Opava, kontaktní tel. 553 697 224, odpovědná osoba za provoz kamerového systému Mgr.
Lenka Putíková, odbor kontroly, Tel.: 553 697 222, putikova@odtempo.cz.
2. Správce tímto informuje subjekty údajů – tedy osoby nacházející se v monitorovaných
prostorách, o provozu kamerového systému.
3. Účelem zpracování osobních údajů je monitorování prostor správce za účelem ochrany
majetku správce a majetku a zdraví osob, které se v těchto prostorách nacházejí.
4. Správce zpracovává osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu správce a třetích osob dle čl.
6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále: „GDPR“) spočívajícího v ochraně majetku a zdraví
osob nacházejících se v prostorách správce.
5. Monitorované osoby mají právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům
dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle
čl. 18 GDPR. Monitorované osoby mají dále právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst.
1 písm. a), a c) až f) GDPR a právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR. Další
informace jsou uvedeny na webových stránkách družstva www.odtempo.cz/GDPR.htm.
6. Monitorované osoby mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v
případě, že se domnívají, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
7. Zpracování osobních údajů spočívá v monitorování prostor kamerovým systémem se
záznamem, který umožňuje uchování po dobu určenou správcem. Záznamy kamerového
systému jsou uchovávány po dobu maximálně 30 dnů (podle počtu kamer a objemu
nahrávaných dat), což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního
jednání, krádeže apod. Po uplynutí této doby jsou záznamy smazány. V případě protiprávního
jednání či vzniku škody na zdraví osob či majetku správce, jsou údaje z kamerového systému
uchovávány po dobu nezbytně nutnou k prošetření události.
8. Správce nepředává osobní údaje třetí osobě, kromě případných zpracovatelů, s nimiž má
uzavřenu písemnou smlouvu (poskytovatel software pro provoz kamerového systému) a
orgánů činných v trestním řízení v případě protiprávního jednání či vzniku škody na zdraví
osob či majetku správce, a jiných zainteresovaných subjektů pro naplnění účelu zpracování
(pojišťovna), a to po dobu a v rozsahu nezbytném pro jeho dokumentaci a prošetření.
9. Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
10. Správce neprovádí na základě zpracovávaných údajů automatizované individuální rozhodnutí
ani profilování.
11. Monitorované prostory jsou označeny piktogramem.

V Opavě dne 25.5.2018

…………………………………………………….
TEMPO, obchodní družstvo

