INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – KAMEROVÝ SYSTÉM SPOLEČNOSTI
JPSERVIS, a.s.
získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěného v prostorách prodejen
společnosti JPServis, a.s.
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je společnost JPServis, a.s., IČ: 26431068, DIČ: CZ26431068, se sídlem
Praha 4, Chodovská 3/228, PSČ 141 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 7052, kontakt: sekretariat@jpservis.com
2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (KAMEROVÝCH
ZÁZNAMŮ)
Kamerové záznamy jsou pořizovány s odkazem na oprávněný zájem společnosti JPServis, a.s., či
třetích osob, spočívajícím zejména v zájmu na ochraně prostoru prodejen společnosti kamerovým
systémem v místech pohybu fyzických osob za účelem zajištění svých práv a právem chráněných
zájmů, zejména za účelem zajištění ochrany majetku, prevence krádeží a násilné činnosti a ochrany
života a zdraví a bezpečnosti osob. Záznamy jsou využívány pouze v souvislosti se zjištěním události,
která poškozuje důležité, právem chráněné zájmy správce.
3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁNÍ KAMEROVÝCH ZÁZNAMŮ
Kamerový systém se záznamem je provozován v nepřetržitém režimu s délkou uchování
zaznamenaných dat v maximální délce 10 dnů (lhůta potřebná pro řešení incidentů identifikovaných s
časovým odstupem), poté se záznam automaticky přemazává a osobní údaje nejsou dále uchovávány.
4. MÍSTA ZPRACOVÁNÍ A UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Kamery jsou umístěny na vnitřních stěnách prodejen a monitorují místo pro kontakt prodavače se
zákazníkem, prostor pokladny a zpracování hotovosti, skladové prostory, prostory s vystaveným
zbožím.
Jednotlivá místa zpracování osobních údajů, tj. pořizování kamerových záznamů, probíhá v
provozovnách, které jsou uvedeny na stránkách www.jpservis.com
5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Záznamy kamer jsou zpracovávány zaměstnanci společnosti JPServis, a.s.
Dále mohou být záznamy z kamerového systému předány pouze orgánům činným v trestním řízení
nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a to na základě jejich písemné žádosti.
Správce může záznamy těmto orgánům poskytnout i z vlastního rozhodnutí, a to v případě, že má
podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny. Osobní údaje
nebudou předány do zahraničí, případně mezinárodní organizaci.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Kdykoliv během pořizování kamerových záznamů, tj. zpracování Vašich osobních údajů, můžete za
podmínek stanovených právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
využít těchto Vašich práv: právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na
jejich opravu, doplnění nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování, a právo vznést námitku
proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Se svou stížností proti zpracování Vašich
osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu se můžete obrátit též na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

JPServis, a.s.

