INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kdo Vaše údaje zpracovává
Vaše údaje bude zpracovávat společnost METROPOLE CB s r.o., IČ 608 38 329, sídlo Na Babě 526,
373 61 Hrdějovice, když správcem kamerového systému je taktéž společnost METROPOLE CB s. r. o.
(dále také jako METROPOLE CB)
Kamerový systém
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat prostřednictvím kamerového systému, tj. obrazového záznamu,
který je osobním údajem. Kamery pořizují záznam nepřetržitě. Monitorovaný prostor je označen
informačními označeními. Monitorovány jsou:
▪

administrativní budova U Staré trati 1775/3, České Budějovice

▪

bytový dům Novohradská 57a, České Budějovice
Jaké údaje zpracováváme

Správce zpracovává prostřednictvím kamerového systému obrazový záznam, který je osobním údajem.
Obrazový záznam je zpracováván tehdy, pohybuje-li se subjekt údajů v monitorovaném prostoru.
Proč Vaše údaje zpracováváme
Účel kamerového systému je předem jednoznačně stanoven, a to sledování a ochrana právem
chráněných zájmů společnosti METROPOLE CB, jejích zaměstnanců, bezpečnost třetích osob (klienti
apod.) a také obyvatel bytového domu Novohradská 57a, České Budějovice a jejich návštěv. Těmito
právem chráněnými zájmy jsou zejména ochrana života, zdraví a majetku.
K čemu budeme údaje využívat
V případě pořízení obrazového záznamu se nejedná o zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, tj.
o citlivé osobní údaje. Jedná se o vizuální identifikaci osoby a jejího jednání. Správce tak bude moci
prostřednictvím kamerového systému identifikovat záznam, ze kterého bude například patrné spáchání
trestného činu či přestupku, poškození zdraví člověka či újma na majetku.
Při zpracování kamerového záznamu nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování. Kamerový záznam není veřejně přístupný. Dalším příjemcům bude předán pouze za
předpokladu, že bude nezbytně nutné kamerový záznam použít jako důkazní prostředek k ochraně
oprávněného zájmu správce, subjektu údajů, třetích osob nebo veřejného zájmu.
Právo na výmaz
Subjekt zpracování osobních údajů má právo na výmaz, pokud nedojde k automatickému výmazu smyčky
ve stanovené lhůtě, a to zejména z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly zpracovány, a neexistuje žádný další právní
důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR a neexistují
žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti
zpracování podle čl. 21 odst. 2 nařízení GDPR;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo
členského státu, které se na správce vztahuje.
Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby společnost METROPOLE CB omezila zpracování, v kterémkoli z těchto
případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl
přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o
omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Pokud bylo zpracování omezeno podle tohoto článku, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich
uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého
veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
Společnost METROPOLE CB zpracovává osobní údaje pouze z důvodu a rozsahu závažných
oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Společnost METROPOLEC CB nezpracovává osobní údaje pro účely marketingu ani pro výzkum či
statistické zpracování.
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o
tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou
zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost
nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
Další práva subjektu údajů
Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu
osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Dle Čl. 77 GDPR má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu
osobních údajů, pokud bude mít za to, že v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů došlo k
porušení GDPR.
Veškerá výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn u správce uplatnit buď zasláním dopisu na adresu
jeho sídla k rukám statutárního orgánu nebo e-mailem na adresu: info@metropolecb.cz.

