Informace o zpracování osobních údajů
spočívajícím v pořizování a případně též uchovávání videozáznamu pořízeného kamerovým systémem
umístěným v provozovně společnosti Tlapnet s.r.o. na adrese
______________________________________
Správcem se pro účely této informace rozumí společnost Tlapnet s.r.o., se sídlem U Schodů 122/5, Praha
9 – Hrdlořezy, PSČ 19000. Subjektem údajů se rozumí každý, kdo vstoupí do provozovny na výše
uvedené adrese (dále jen „provozovna“).
V provozovně společnosti Tlapnet s.r.o. je provozován kamerový systém. Osobní údaje subjektu údajů,
kterými jsou podoba subjektu údajů a projevy jeho osobní povahy, jsou zachycovány v podobě
kamerových záznamů a uchovávány po dobu 10 dní , nebo nastane-li událost, která vyvolá potřebu
záznam za určité období užít a uchovat, pak po dobu, po jakou je toto užití a uchování nezbytné
k dosažení účelu, tj. po dobu, kdy může být využito v řízení týkajícím se takového incidentu, a to za
účelem ochrany majetku správce či třetích osob umístěného v provozovně a za účelem zajištění
bezpečnosti zaměstnanců a spolupracovníků správce nacházejících se v provozovně.
Tyto údaje mohou být podle potřeby a povahy věci zpracovávány manuálně i automaticky s užitím zařízení
výpočetní techniky. Správce přijal a dodržuje postupy vedoucí k co nejvyšší bezpečnosti těchto údajů
chránící je před ztrátou, neoprávněným užitím či užitím neoprávněnými osobami nebo jiným nakládáním
v rozporu s účelem jejich zpracování a že zpracování bude minimalizováno, resp. omezeno na případy
řešení bezpečnostního incidentu, ztráty majetku či způsobení škody/újmy.
Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů jsou důvody spočívající v ochraně oprávněných
zájmů správce jako provozovatele provozovny, kterými jsou ochrana majetku, bezpečnosti zaměstnanců a
případné určení, výkon nebo obhajoba právních nároků správce, a to po dobu uvedenou výše.
Správce je oprávněn pověřit zpracováním některých nebo všech osobních údajů i externí zpracovatele,
kteří budou oprávněni nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, k níž byli správcem pověřeni.
V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován souhlas subjektu údajů,
neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.
Subjekt údajů má právo:
● požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
● požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
● vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, jsou-li nesprávné
či nepřesné,
● požadovat po správci výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování (avšak správce
není povinen a někdy ani oprávněn provést výmaz takových údajů, pro jejichž zpracování existuje i
jiný právní důvod než souhlas subjektu údajů),
● uplatnit právo na přenositelnost údajů v rozsahu, v jakém jsou zpracovávány automatizovaně,
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností,
● nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně
profilování, ledaže je naplněna některá z výjimek.
Dále má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u
správce námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, je-li zpracování (včetně
profilování) prováděno jako nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, nebo jako nezbytné pro účely oprávněných

zájmů správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů nebo právy
a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, což však není tento případ,
má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej
týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
Kontaktními údaji společnosti Tlapnet s.r.o. pro účely komunikace ve věci zpracování osobních údajů
jsou:
Poštovní adresa: Tlapnet s.r.o.,Jeníkovská 940/14, 28601 Čáslav
E-mailová adresa: zdarsky@ak-partner.cz
Telefonní číslo: 724063883

