Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému

Vážení zákazníci,
z důvodu ochrany majetku provozovatele této prodejny - Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově,
IČ: 000 32 247, se sídlem v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 43, která je zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka č. 301 (dále jen
„družstvo“), které je správcem, a ochrany zdraví a života, jsou prostory této prodejny monitorovány
kamerovým systémem se záznamovým zařízením.
Prostory této prodejny jsou sledovány on-line a rovněž je pořizován záznam kamerového snímání.
Prostřednictvím kamerového systému se záznamem jsou zpracovávány pouze osobní údaje spočívající
ve vzhledu osoby (zejména tvar obličeje, hlavy i celého těla, výšku, barvu vlasů, oblečení) a jejím
chování v prodejně, které ji umožní identifikovat v případě, že bude dáno podezření ze spáchání
trestného činu nebo přestupku, a to výlučně za účelem ochrany majetku družstva nebo ochrany zdraví
a života.
Uvedené osobní údaje družstvo zpracovává prostřednictvím archivace záznamů kamerového snímání
za použití výpočetní techniky. Pokud nebudou údaje předány Policii ČR nebo použity za účelem
uplatnění nároků družstva, záznamem zpracované osobní údaje budou uloženy po dobu 7 dní a poté
bude záznam na kamerovém systému nahrazen záznamem novým.
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je nezbytnost pro účely oprávněných
zájmů družstva, kterými jsou ochrana majetku, zdraví a života.
Zpracované osobní údaje je správce oprávněn užít pouze za účelem uplatnění nároků družstva z
důvodu způsobené škody, případně tyto údaje předat orgánům činným v trestním řízení nebo
správnímu orgánu příslušnému v přestupkovém řízení.
Každá osoba má v souvislosti s ochranou osobních údajů zpracovávaných kamerovým systémem
následující práva:
a) na přístup k jeho osobním údajům, které zahrnuje zejména právo získat od družstva potvrzení, zda
zpracovává jeho osobní údaje, informace o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo
omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
b) právo na výmaz osobních údajů, které se jí týkají, pokud družstvo neprokáže oprávněné důvody
pro zpracování těchto osobních údajů,
c) na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení podnětu, pokud je popírána přesnost
osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování,
d) právo na oznámení výmazu osobních údajů, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje
nepřiměřené úsilí,
e) vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu družstva; v
případě, že nebude prokázána existence závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který
převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami osoby, družstvo zpracování na základě námitky
ukončí bez zbytečného odkladu,
f) obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Další informace o kamerovém systému lze získat na základě žádosti u správce.
Kontakt na správce osobních údajů:
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově
Kostelní nám. 157/9, 692 43 Mikulov
e-mail: jednota@jednota.cz
Tel.č.: 519 500 911
V Mikulově dne 10.5.2018
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově

