
ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V PROSTORÁCH 
Autofólie Ministr v místě OMV benzinka-Hatě na adrese Dyjákovičky 200, 669 02 Dyjákovičky (Hatě) 
 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
1.1. 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“) informuje společnost 
Autocentrum Soňa s.r.o. (dále též “Správce”) všechny osoby pohybující se v prostorách společnosti (dále též 
“subjekty”), že jsou monitorovány kamerovým systémem.  

 
1.2. Tyto zásady informují o podmínkách, za kterých je v prostorách společnosti provozován kamerový systém a o 

právech a povinnostech z toho vyplývajících.  
 

1.3. Účelem provozování kamerového sytému je ochrana práv a oprávněných zájmů společnosti, zejména pak 
všeobecná ochrana majetku společnosti a ochrana zdraví a majetku osob pohybujících se v prostorách 
společnosti.  

 
 
II. INFORMACE O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU  
2.1. Kamerový systém monitoruje prostory společnosti a pořizuje audiovizuální záznam. Tento záznam obsahuje 
osobní údaje v podobě zobrazení obličeje osob pohybujících se v prostorách společnosti.  
 
2.2. Tyto osobní údaje jsou sbírány na základě oprávněného zájmu společnosti, pokud se osoby pohybují v 
prostorách společnosti nahodile nebo se jedná o zaměstnance společnosti, nebo souhlasů osob pohybujících se v 
prostorách společnosti v jiných případech.  
 
 
III. UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU  
3.1. Jednotlivé kamery jsou umístěny v prostorách:  
3.1.1. Venkovní prostory (1x kamera) 
3.1.2. Myčka - mycí box (1x kamera) 
3.1.3. Vnitřní prostory (1x kamera) 
3.1.4. Místnost - dílna (1x kamera) 
3.1.5. Pneuservis (1x kamera) 
3.2. Kamerový systém zaznamenává pouze veřejné prostory společnosti. Kamerový systém není provozován v 
prostorách, jako jsou toalety, šatny apod., které slouží pro soukromé účely osob pohybujících se po prostorách 
společnosti.  
 
 
IV. INFORMAČNÍ CEDULE  
4.1. Prostory, ve kterých je kamerový systém umístěn, jsou zřetelně označeny informačními cedulemi, ze kterých je 
patrné, že je daný prostor sledován kamerovým systémem.  
 
 
V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAZNAMENANÝCH KAMEROVÝM SYSTÉMEM  
5.1. Kamerový systém je provozován nepřetržitě  
5.2. Kamerový systém může sledovat v pověřený zaměstnanec společnosti v sídle společnosti, případně vedení 
společnosti na svém PC  
5.3. Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu max. 30 dní. Doba uchování je nastavena tak, aby 
bylo možné efektivně dohledat záznam událostí za účelem vymezeným v odst. 1.3. 

 

VI. ZABEZPEČENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU  
6.1. Přístup k záznamům z kamerového systému má pouze vedení společnosti  
6.1. Přístup k záznamům z kamerového systému mají následující osoby: Roman Ministr 
6.1.1. Jméno, správce IT infrastruktury, Robenet Jiří Běhal info@jiribehal.cz, 775 061 516 
6.2. Všechny osoby, které společnost zapojí do zpracování osobních údajů obsažených v audiovizuálním záznamu 
splňují požadavky podle GDPR. 
6.3. Vstup do provozní místnosti kamerového systému je chráněn před neoprávněným vniknutím pomocí zámku. 
6.4. Přístup k záznamům z kamerového systému je chráněn před neoprávněným přístupem pomocí hesla  
 
 
 
 
 
 



VII. PRÁVA OSOB POHYBUJÍCÍCH SE V PROSTORÁCH SPOLEČNOSTI  
 
7.1. Subjekt je oprávněn uplatňovat vůči správci níže uvedená práva v rozsahu a za podmínek uvedených v Kapitole 
III nařízení GDPR:  
 
7.1.1. Právo subjektu na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zdali osobní údaje, která 
se Vás týkají, zpracovává. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, tak máte právo získat přístup k těmto 
údajům. Tento přístup bude zahrnovat např. informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů a informace 
o zdroji osobních údajů. Rovněž máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.  
 
7.1.2. Právo na opravu: Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil případné nepřesné osobní 
údaje, které se Vás týkají a které o Vás Správce zpracovává.  
 
7.1.3. Právo na výmaz: Pokud nastane některý z důvodů vymezených nařízením GDPR (např. osobní údaje již 
nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo dojde k odvolání Vašeho 
souhlasu), tak máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. 
Toto právo se však neuplatní neomezeně. K výmazu tak nedojde např. pokud jsou údaje zpracovávány na základě 
právní povinnosti.  
 
7.1.4. Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování v případech vymezených 
nařízením GDPR. Jedná se např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů, a omezení bude probíhat po 
dobu, kdy Správce bude přesnost osobních údajů ověřovat.  
 
7.1.5. Právo na přenositelnost údajů: V některých případech vymezených nařízením GDPR (např. pokud je 
zpracování založeno na Vašem souhlasu) máte právo na to, aby Vám Správce poskytl Vaše osobní údaje, ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte 
rovněž právo, pokud je to technicky proveditelné, aby Správce poskytl tyto údaje jinému správci přímo, je-li to 
technicky proveditelné.  
 
7.1.6. Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku 
proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě splnění 
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce či třetí strany, 
včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého 
marketingu.  
 
7.1.7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí 
založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se 
Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se však neuplatní ve všech případech, např. pokud je 
rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem.  
 
7.2. Osoba pohybující se v prostorách společnosti (s výjimkou osob, u kterých není souhlas vyžadován), může svůj 
souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. 

7.3. Pro uplatnění svých práv podle GDPR jsou subjekty oprávněny kontaktovat osobu pověřenou Správcem 
prostřednictvím emailu: gdpr@autofolie-znojmo.cz.  
 
 
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
8.1. Tyto zásady nabývají účinnosti dne 25.5.2018  
 
8.2. Další informace o zpracování jsou uvedeny v zásadách pro zpracování osobních údajů dostupných na: 
https://autofolie-znojmo.cz.  
 
Za Správce Autocentrum Soňa s.r.o. 
Ve Znojmě dne 25.5.2018  
Roman Ministr – jednatel 
 


