Informace o zpracování osobních údajů Kamerový systém
Tento dokument obsahuje základní informace o zpracování Vašich osobních údajů kamerovým
systémem naší společnosti, které zpracováváme od okamžiku, kdy vstoupíte do zorného pole
našich kamer.
Tyto informace jsou poskytovány v souladu s Nařízením 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a jejich
cílem je objasnit Vám, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich
osobních údajů, jejichž zpracování námi je Vám známo z piktogramů umístěných na vstupu do
naší provozovny označené níže.
1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem je osoba, která rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů
a zajišťuje jejich zabezpečení, za tímto účelem dodržuje zásady zpracování osobních údajů a
nakládá s nimi v souladu s platnou legislativou.
Správcem Vašich osobních údajů je společnost JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV s.r.o.,
IČO: 07289049, se sídlem Příčná 327/1, 736 01 Havířov – Město, která je zároveň v postavení
hlavního zpracovatele Vašich osobních údajů.
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem Vám poskytne námi
určená odpovědná osoba:
- pan Štěpán Petrů, jednatel , e-mail: petru.stepan@seznam.cz
2. ÚČEL, PRO KTERÝ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME ZPRACOVÁVAT A
LEGITIMITA JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Jako správce provozujeme kamerový systém ve veřejných prostorách naší provozovny Jazz
Clubu na adrese Dlouhá Třída 1593/46, Havířov – Podlesí, 73601, a to v hlavním sále a u
vstupu, v nichž probíhá naše podnikatelská činnost.
Kamerový systém využíváme za účelem:
1. zabezpečení a ochrany veřejného pořádku
2. zabezpečení a ochrany našeho majetku

3. ochrany života a zdraví osob pohybujících se ve sledovaném prostoru, tedy Vás.

Všechny tyto účely jsou naším oprávněným zájmem a zájmem třetích osob ve smyslu
článku čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tím je splněna legitimita zpracování těchto dat.

3. OSOBNÍ ÚDAJE, ROZSAH A ZPŮSOB JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Subjektem zpracovávaných osobních údajů jsou naši zákazníci/návštěvníci Jazz Clubu,
zaměstnanci a další osoby vstupující do monitorovaného prostoru (tj. dodavatelé apod.)
Vaše údaje získáváme prostřednictvím kamerového systému 4 kamer, ve formě vizuálních
identifikačních údajů, tedy zejména Vaší podoby. Není našim záměrem a účelem zpracování
Vašich osobních údajů zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů, i přesto, že mohou být
patrné z pořízených záznamů.
Záznam kamer je nepřetržitý, jedná se o prostý záznam bez využití analytiky typu softwarového
porovnání biometrických údajů a uchováváme jej po dobu 3 dnů, která je nezbytně nutná
k naplnění účely jejich zpracování. Následně dochází k automatické likvidaci záznamů
pořízením nových záznamů. Pokud však dojde k podezření z trestného činu, bude nutné je
uchovávat v souladu s pokyny orgánů činných v trestním řízení popřípadě i po delší časové
období.
Záznamy z kamer zpravidla nikomu nepředáváme, používáme je pouze pro naši interní
kontrolu. Výjimkou jsou však situace, kdy dojde k podezření z trestného činu a my jsme povinni
je předat orgánům činným v trestním řízení, popřípadě je-li na nich zachycen incident,či škodní
událost, pro jejichž objasnění je zpřístupnění záznamů nezbytné i vůči jiným zainteresovaným
subjektům v souladu s platnou legislativou, například pojišťovně, přestupkovému oddělení
správních orgánů apod. Vynaložíme maximální úsilí, abychom ve všech případech zajistili
nakládání se zpřístupněnými záznamy v souladu s platnou legislativou.
!
Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor,
ani do žádné mezinárodní organizace.

4. VAŠE PRÁVA
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována níže uvedená
práva. Můžete je uplatnit u nás uplatnit na výše uvedených kontaktech (viz. čl. 1 tohoto
dokumentu), a to buď zasláním e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu nebo písemně na adrese
Příčná 327/1, 736 01 Havířov – Město.

Máte právo od nás, coby správce získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou, či nejsou
zpracovány, popřípadě v jakém rozsahu a za jakým účelem. V rámci zachování práv a svobod
jiných osob však nejsme oprávněni poskytnout kopie pořízených záznamů žádné jiné osobě,
vyjma státních orgánů a orgánů činných v trestním řízení, zejména Policii ČR. Dále Vám svědčí
právo na výmaz tzv. „právo být zapomenut“, právo na omezení zpracování, pokud jsou k tomu
splněny zákonné podmínky a také na opravu nepřesných či neúplných údajů, které se Vás
týkají. Rovněž máte právo vznést proti zpracování Vašich osobních údajů námitku.
Shora uvedená práva Vám svědčí v případě splnění zákonných podmínek pro jejich uplatnění
a pouze za předpokladu, že tím nebudou nepříznivě dotčena práva správce a jiných osob.
Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by
však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme
oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s
poskytnutím požadovaných informací.
Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat a případné informace Vám poskytneme v
zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti/ uplatnění práva. Pokud
by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom
informovat včetně uvedení důvodů pro takový postup.
Pokud se domníváte, že jsou porušena Vaše práva na ochranu osobních údajů, můžete podat
stížnost, či jiný podnět na úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, tel. č. +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz.
V Havířově dne 30. 10. 2019
JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV s.r.o.

