Informace ke kamerovému systému
v areálu ALBA – METAL, spol. s r.o.

ÚVODNÍ INFORMACE:

Společnost ALBA – METAL, spol. s r.o., IČ 46964321, se sídlem
Ladná, Mlýnská 459, PSČ 691 46, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 6622, (dále jen
„Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech
v souladu s ustanovením čl. 13 a následující Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále
jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě
kterých Společnost jako správce osobních údajů nakládá
s osobními údaji subjektů údajů ve formě kamerového
záznamu.

SPRÁVCE:

ALBA – METAL, spol. s r.o.
IČ 46964321
se sídlem Ladná, Mlýnská 459, PSČ 691 46
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
pod sp. zn. C 6622
Kontaktní osoba: Josef Ondrášek

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím
stálého kamerového systému

PRÁVNÍ DŮVOD:

oprávněné zájmy správce a třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f)

SUBJEKTY ÚDAJŮ:

zaměstnanci, agenturní pracovníci, osoby vstupující
monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy atd.)

KATEGORIE OS. ÚDAJŮ:

identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

INFORMAČNÍ POVINNOST:

subjekty údajů jsou informovány prostřednictvím piktogramů
umístěných na všech vstupech do zaznamenávaného prostoru,
včetně identifikace správce a sdělení, kde lze získat další informace

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení
případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu
zpracování (např. pojišťovna), nejsou plánováni příjemci ve třetích
zemích

LHŮTA PRO VÝMAZ:

doba uchování záznamu je 7 dnů, poté je automaticky přepsán
novým; řešený zachycený incident je uchován po dobu nezbytně
nutnou k zajištění účelu zpracování

do

2

TECH. A ORGANIZ. OPATŘENÍ:

záznamové zařízení je umístěno v uzamčeném prostoru
chráněném alarmem; zařízení pro ukládání záznamu z kamer je
šifrováno a chráněno heslem, které se periodicky mění

POČET ZAPOJENÝCH KAMER:

39

OBJEKT UMÍSTĚNÍ KAMER:

venkovní komunikační plochy v areálu správce (příjezdové cesty,
vstupy do objektů), výrobní a skladové prostory v sídle správce

REŽIM KAMER:

nepřetržitý, dochází k prostému záznamu bez
softwarového porovnání biometrických charakteristik

ZPRACOVATEL:

nevyužívá se

využití

