INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěného
na autocisternách společnosti ČEPRO, a.s.

1.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů jsme my, tj. ČEPRO a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7,
IČO: 601 93 531 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů prostřednictvím
kamerového systému se můžete na naši společnost obracet prostřednictvím formuláře na webové stránce
https://www.ceproas.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju nebo prostřednictvím emailu ceproas@ceproas.cz či
na adrese sídla naší společnosti.

2.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (KAMEROVÝCH
ZÁZNAMŮ)

Kamerové záznamy jsou pořizovány s odkazem na oprávněný zájem společnosti ČEPRO, a.s., či třetích
osob, spočívajícím zejména v zájmu na ochraně a zajištění kvality přepravovaných pohonných hmot a
zajištění řádné dodávky těchto produktů našim odběratelům. Záznamy jsou využívány pouze v souvislosti se
zjištěním události, která poškozuje důležité, právem chráněné zájmy správce, zejména pak pro potřeby
reklamace dodaného zboží, případně pro zjištění porušení bezpečnostních předpisů při stáčení
nebezpečných látek.
3.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁNÍ KAMEROVÝCH ZÁZNAMŮ

Kamerový systém se záznamem je provozován v nepřetržitém režimu s délkou uchování zaznamenaných
dat v maximální lhůtě 70 dnů (lhůta potřebná pro řešení incidentů identifikovaných s časovým odstupem),
poté se záznam automaticky přemazává a osobní údaje nejsou dále uchovávány.
Pro zpracování a ochranu osobních údajů je relevantní toliko záznam zachycující technologický postup
stáčení pohonných hmot a maziv, který s ohledem na umístění a oblast záběru kamer v omezeném rozsahu
(nohy, ruce, způsob chůze) zachycuje i osoby pohybující se v oblasti záběru kamery (zaměstnance
společnosti ČEPRO).
4.

MÍSTA ZPRACOVÁNÍ A UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Místem zpracování osobních údajů, tj. pořizování kamerových záznamů, jsou autocisterny v majetku
společnosti ČEPRO. Kamery jsou umístěny tak, že zabírají pouze stáčecí zařízení na autocisternách a ve
stáčecí šachtě, přičemž obvykle dochází pouze k záznamu osob v omezeném rozsahu (dolní polovina těla).
5.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záznamy kamer jsou zpracovávány zaměstnanci společnosti ČEPRO, a.s. Kamerové záznamy jsou
zpracovávány též našimi zpracovateli zajišťujícími údržbu kamerového systému; ti jsou blíže specifikování:
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

IČO: 00174939

Dále mohou být záznamy z kamerového systému předány pouze orgánům činným v trestním řízení nebo
správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a to na základě jejich písemné žádosti. Správce může
záznamy těmto orgánům poskytnout i z vlastního rozhodnutí, a to v případě, že má podezření na spáchání
trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny. Osobní údaje nebudou předány do
zahraničí, případně mezinárodní organizaci.
Vedle toho jsou záběry z kamerového systému v omezeném rozsahu (jednotlivé snímky z kamer v určitém
intervalu a pouze v době přítomnosti cisterny v areálu zákazníka) přenášeny na obrazovky počítačů
zákazníkovi zařazenému do programu certifikovaného velkoobchodu ČEPRO, kterému jsou v daném
případě produkty dodávány a který si tyto záběry po zadání jedinečného hesla může zobrazit.
6.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Kdykoliv během pořizování kamerových záznamů, tj. zpracování Vašich osobních údajů, můžete za
podmínek stanovených právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů, využít
těchto Vašich práv: právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na jejich opravu,
doplnění nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování,
jakož i právo na přenositelnost údajů. Se svou stížností proti zpracování Vašich osobních údajů
prostřednictvím kamerového záznamu se můžete obrátit též na Úřad pro ochranu osobních údajů.

