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KAMEROVÉ ZÁZNAMY 
 
Tento dokument poskytuje informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných kamerovými systémy 
provozovanými společností Futaba Czech, s.r.o., IČO: 26743892, se sídlem Baštínov 130, Mírovka, 580 01 Havlíčkův 
Brod, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19574 (dále jen „Provozovatel“). 
Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte email gdpr@fcz.cz. 
 
1. Účel zpracování 

 Kamerový systém se záznamem provozujeme za účelem ochrany osob a majetku Provozovatele, tedy 
jde o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).  

 Kamerový systém je tak využíván pro monitorování určeného prostoru jako způsobu prevence a 
zaznamenání určitých skutečností a jevů v prostoru a čase z důvodu jejich případného následného 
dokazování. Kategorií údajů je tedy podoba osoba a jejich jednání v rámci snímaného prostoru.   

 Kamery jsou vždy označeny příslušnými cedulemi s odkazem na tyto informace před tím, než 
vstoupíte do sledovaného prostoru. 

 
2. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme? 

 Osobní údaje získáváme pomocí kamer, které automatizovaně zaznamenávají veškerou aktivitu.  
 Osobní údaje mohou být předány příslušným orgánům (zejm. orgánům činným v trestním řízení za 

účelem ochrany majetku a zájmů Provozovatele či jiné osoby, popř. v případech, kdy to stanoví 
zákon).  

 Osobní údaje nejsou předávány mimo EU. 
 
3. Jak zpracováváme osobní údaje? 

 Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně pomocí kamerových systémů, vyhodnocování 
záznamů je manuální.  

 
4. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje? 

 Záznamy jsou uchovávány po dobu 4 dnů, v případě zjištění relevantních skutečností mohou být 
zpracovány i déle po dobu šetření případného incidentu a zpracování osobních údajů při ochraně 
našich práv či práv třetích osob. 

5. Jaká máte práva? 
 Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy je nemůžeme smazat, ani když nás o to 

požádáte. Vždy však přezkoumáme, zda je další zpracování nutné.  
 Máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich 

osobních údajů. Vždy Vás budeme informovat o: 
o účelu zpracování osobních údajů, 
o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 

včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,  
o povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého 

postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů, 
o příjemci, případně kategoriích příjemců, 
o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria 

použitá ke stanovení této doby, 
o veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás. 
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 Mezi Vaše další práva patří: 
o požádat nás o vysvětlení, 
o požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení 

opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut), 
o požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 

čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili, 
o podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, 
o vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. 

Jak Vaše osobní údaje chráníme? 
 Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim 

náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na 
zachování lidské důstojnosti, a chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho 
soukromého a osobního života. Kamerové záznamy jsou zabezpečeny fyzickým zabezpečením 
prostředky anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje atd. 

 
V Havlíčkově Brodě, 25.5.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


