
Informace ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému 
instalovaného v prostorách prodejny Golf Arts s.r.o., určené pro subjekt údajů 
 
Správcem osobních údajů je společnost Golf Arts s.r.o., IČO: 274 20 418, sídlem: Praha 7, Dělnická 856/46, 
170 00 (dále jen „Golf Arts“), kontaktní údaje: marek@golfarts.cz (dále jen „správce“). 
 
Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je ochrana majetku správce 
před poškozením nebo odcizením, jakož i majetku třetích osob, zejm. zákazníků, před odcizením, 
bezpečnost a ochrana života a zdraví osob nacházejících se v prostorách prodejny.  
 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: Vizuální, popř. zvukové identifikační údaje ve formě kamerového 
záznamu 
 
Správce tímto subjekt údajů v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
„Nařízení“), informuje, že: 
 

 Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány z důvodu stanoveného v čl. 6, odst. 1 písm. b) 
Nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro splnění shora definovaného účelu. 

 Doba uchovávání záznamu (osobních údajů) je 14 dnů. Záznam zachyceného incidentu je 
uchován po dobu nezbytnou pro projednání a vyřešení případu. 

 Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému 
rozhodování ani k profilování vyjma profilování ve smyslu informace o oboru činnosti subjektu 
údajů, pokud uvedený údaj se svým souhlasem subjekt údajů poskytne. 

 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních 
údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. 

 V odůvodněných případech může správce předat osobní údaje třetím osobám - orgánům činným 
v trestním řízení, případně jinému zainteresovanému subjektu pro naplnění účelu zpracování 
(např. pojišťovna).  

 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní 
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. 

Práva subjektu údajů 

 právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou údaje 
subjektu údajů zpracovávány, a pokud ano, tak má právo k nim získat přístup); 

 právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že správce zpracovává 
nepřesné nebo nepravdivé údaje); 

 právo požadovat vysvětlení (tj. pokud má subjekt údajů podezření, že zpracování osobních 
údajů narušuje ochranu jeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování 
v rozporu s právními předpisy); 

 právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení 
zpracovávání osobních údajů); 

 právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro 
účely, pro které byly zpracovávány);  

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (správce je povinen prokázat, že 
existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad zájmy 
nebo právy a svobodami subjektu údajů); 

 právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby osobní údaje dostala třetí osoba);  
 právo kdykoliv odvolat souhlas (byl-li udělen) se zpracováním osobních údajů; 
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 právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se subjekt údajů 
domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů). 

Bezpečnostní opatření a sdělení osobních údajů  

Instalace kamer je provedena tak, aby bylo respektováno právo na ochranu soukromého a osobního 
života všech osob nacházejících se v monitorovaných prostorách. 

Přístup k záznamům je zajištěn jedinečností přístupových hesel. Těmito hesly disponují pouze 
oprávněné osoby pověřené správcem. 

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, prostřednictvím 
široké škály bezpečnostních opatření, včetně zabezpečení proti škodlivým kódům, aby zabránil 
neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení osobních údajů a zachoval jejich 
utajení.  

 

 

Datum účinnosti: 25.5.2018  

 

Golf Arts s.r.o.  

 


