Energie-nemovitostní a. s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob prostřednictvím
kamerového monitorovacího systému
Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím
kamerového monitorovacího systému, který je v areálu společnosti instalován.
Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje
považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich
zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup a
striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.
1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich
osobních údajů.
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Energie – nemovitostní a.s., se sídlem Vašíčkova
3081, 272 04 Kladno, IČ: 02459779, tel.257 282 111, email: gdpr@e-nem.cz
2. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje z kamerového monitorovacího systému zpracováváme na základě oprávněného
zájmu Správce. Účelem zpracování je ochrana majetku.
3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
Z kamerového záznamu lze zjistit vaše biometrické osobní údaje. V naší Společnosti ovšem tyto
informace centrálně systematicky ze záznamu nevyhodnocujeme, ani neevidujeme.
4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
Kamerové záznamy pořizujeme z kamerových systémů instalovaných v následujících areálech:
- Areál Motol – Plzeňská 276/ 298, Praha 5
- Hotel Kladno – nám. Sítná 3113, Kladno
- areál Trutnov – Polská 81, Trutnov
5. Jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze jejich pořizováním a uchováváním. Vaše osobní údaje
chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k
jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.
6. Kdo je příjemcem osobních údajů
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto
kategoriím příjemců:
- společnosti Energie – stavební a báňská a.s., se kterou část kamerového systému sdílíme;
- společnosti EUROGAS a.s.;
- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy,
nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR
atp.);

Sídlo společnosti:
Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
e-mail: energie@enas.cz

IČ: 02459779, DIČ: CZ02459779
Bankovní spojení:
KB a. s., číslo účtu: 107-1289360297/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 19535

7. Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
Vaše údaje jsou u nás uloženy po dobu sedmi dní, po jejichž uběhnutí jsou automaticky smazány.
V případě povinnosti uložené právními předpisy (součinnost s Policií ČR, soudy…) uvedené údaje
zpracováváme po nezbytně nutnou dobu pro dořešení záležitosti.
8. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?
Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:
- Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás
zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
- Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních
osobních údajů, které o Vás zpracováváme
- Právo na výmaz - můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud
dojde k některé z následujících situací:
a.
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
nebo jinak zpracovány;
b.
odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje
zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
c.
vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného
na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné
převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl
námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
d.
Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e.
Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f.
Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti
- Právo na omezení zpracování - můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich
osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
a.
Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,
Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b.
zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz
těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
c.
Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d.
Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl.
21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce
převažují nad Vašimi oprávněnými důvody
- Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě
oprávněného zájmu Správce
- Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad
na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
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