Příloha č. 1: Informace o kamerovém systému
Správce kamerového systému
Albert Czech Republic, a.s.,
se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO 44012373, zapsaná v OR pod sp.zn. B. 19737 vedenou u Městského soudu v Praze (dále
jen „Albert“)
Kontaktní údaje správce:
• oddělení Asset Protection na tel. č.: +420 234 004 269,
• e-mail: ochranaudaju@albert.cz
Účel zpracování osobních údajů
• Ochrana zdraví a života zaměstnanců, zákazníků, návštěvníků a dalších osob nacházejících se
v monitorovaných prostorách,
• ochrana majetku, ochrana před krádežemi, násilnými trestnými činy a jinou protiprávní činností,
• kontrola únikových tras, zabezpečení evakuace osob uvnitř objektu a zajištění BOZP.
Právní základ pro zpracování
• Oprávněný zájem správce dle čl. 6 písm. f) GDPR na zajištění výše uvedených účelů.
Kategorie osobních údajů
•
Obrazové záznamy monitorovaných prostor (bez audio záznamu)
Kategorie subjektů údajů
• Zákazníci prodejen a návštěvníci distribučních center,
• zaměstnanci správce a jeho obchodních partnerů,
• další fyzické osoby nacházející se v monitorovaných prostorech.
Možní příjemci osobních údajů mimo Albert
• Poskytovatelé bezpečnostních služeb a obsluhy kamerového systému,
• orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány v rámci přestupkového řízení
Doba uchování záznamů: 14–30 dnů
Režim fungování kamer: Nepřetržitý režim záznamu.
Počet kamer a jejich rozmístění
Kamerový systém se skládá z kamer umístěných ve veřejných prostorách prodejen (zejména prodejní
plocha, zázemí a skladovací plocha) a distribučních center a jejich areálů (zejména skladovací prostory
centrálních skladů). Informace o počtu a rozmístění kamer včetně specifikace monitorovaných prostor
ke konkrétní prodejně, resp. distribučním centru je možné vyžádat prostřednictvím uvedených
kontaktních údajů správce.
Práva subjektů údajů
Subjekty údajů mají při splnění zákonných podmínek následující práva:
• právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování osobních údajů
(tj. pořízených záznamů);
• právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
• právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů;
• právo na omezení zpracování a výmaz osobních údajů;
• právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).
Výše uvedená práva je možné uplatnit a případně získat další informace ke kamerovému systému a
zpracování osobních údajů prostřednictvím uvedených kontaktních údajů správce.

