OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH KAMEROVÝM SYSTÉMEM
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OBECNÁ USTANOVENÍ
Tento dokument poskytuje informace o tom, jak divize DHL Supply Chain, tj. společnosti DHL
Supply Chain s.r.o., DHL Solutions k.s. a DHL Automotive s.r.o. (dále jen „divize DHL Supply
Chain” nebo „my“), zpracovává osobní údaje o fyzických osobách vstupujících do prostor
monitorovaných kamerovým systémem a osob jiným způsobem evidovaných při vstupu do našich
objektů či areálů prostřednictvím provozu kamerového systému a dalších bezpečnostních opatření,
a jak dále s těmito osobními údaji nakládáme a chráníme je.
Účelem tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů zpracovávaných kamerovým systémem (dále
jen „Oznámení o ochraně osobních údajů“) je informovat vás o tom, jak shromažďujeme a
zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s provozem kamerového systému, a dále vás
informovat o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit (kapitola 7 níže).
Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů. V případě
jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních
údajů.
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SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Správcem Vašich osobních údajů je jedna nebo více z následujících společností, v závislosti
na tom, do areálu či objektů, které společnosti z divize DHL Supply Chain vstoupíte:


DHL Supply Chain s.r.o., se sídlem Loděnická 963, 691 23 Pohořelice, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 43542, IČ: 492 40 650



DHL Solutions k.s., se sídlem Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 20956,
IČ: 282 13 866



DHL Automotive s.r.o., se sídlem č. p. 153, Nepřevázka, 293 01, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 56691, IČ: 256 34 917

Kontaktní údaje pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou:
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email:

dsccz.dp@dhl.com

Adresa:

DHL, Loděnická 963, 691 23 Pohořelice

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ
Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem za účelem
ochrany majetku a zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti dalších osob v prostorech našeho
areálu.
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KAMEROVÝ SYSTÉM
Kamerový systém se nachází ve všech objektech a prostorách divize DHL Supply Chain, které jsou
označeny jako prostory monitorované kamerami. Jedná se zejména o následující objekty: viz
Příloha č. 1
Kamerový systém je tvořen kamerami, které snímají vnější prostory objektů a areálu, manipulační
prostory, vstupní dveře, brány a vjezdy do areálu. Kamery jsou nastaveny tak, aby snímaly prostor,
v jehož rámci monitorování osob nezasahuje nadměrně do jejich práva na soukromí. Prostory
snímané kamerami jsou označeny piktogramem kamery.
Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou
uchovávány na záznamovém zařízení po dobu maximálně 30 dní, což je doba nutná k tomu,
abychom mohli prošetřit případný incident a případně zajistit další informace potřebné k předání
záznamu například policejním orgánům nebo pojišťovně, pokud to bude nezbytné k ochraně našich
oprávněných zájmů a při dodržení podmínek k předání dle výkladové praxe. Po uplynutí této doby
jsou tyto záznamy vymazány přepisem ve smyčce. Určité části záznamů (včetně osobních údajů v
nich obsažených) mohou být dále selektivně uchovávány po delší dobu za účelem určení, výkonu
nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.
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SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
Záznamy z kamerového systému můžeme sdílet pouze s orgány činnými v trestním řízení, soudy
či správními orgány pro účely přestupkového či trestního řízení.
Ve velmi výjimečných případech můžeme záznamy, na pokyn vedení společnosti, sdílet s právními
zástupci či pojišťovnami pro ochranu našich právních zájmů.
Externí dodavatelé a správci kamerových systémů mohou nahlédnout do kamerových záznamů
ojediněle na základě našeho výslovného pokynu pouze v případě poruch a potřeby technických
zásahů. Jejich přístup a zásah je monitorován a upraven uzavřenými smlouvami o zpracování
osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany údajů jako toto Oznámení
o ochraně osobních údajů.

6

ZABEZPEČENÍ DAT
Zavedli jsme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy
bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku
pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit
Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo
přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění
odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k Vašim údajům, školení zaměstnanců,
pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení,
na kterých jsou uložena osobní data atd.
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VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ
Pokud si přejete uplatnit jakékoliv ze svých níže uvedených práv a/nebo získat příslušné informace,
kontaktujte nás prosím na kontaktních údajích uvedených v článku 2 výše.
Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo
tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

7.1 Zpřístupnění osobních údajů
Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu.
Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a
další osobní údaje týkající se vaší osoby.
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Vzhledem k povaze zpracování jsme vám tuto informaci schopni poskytnout pouze tehdy, pokud
nám sdělíte informace, na základě nichž vás budeme schopni na kamerových záznamech
identifikovat. V opačném případě vám bohužel tuto informaci nebudeme schopni poskytnout.
Kromě toho si vyhrazujeme právo vaši žádost o přístup odmítnout jako nepřiměřenou, zejména
pokud by byla nepříznivě dotčena práva třetích osob.
Kopii vašich údajů z kamerového systému vám budeme schopni poskytnout pouze v případech,
kdy nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob a zároveň budeme schopni na
základě vámi sdělených informací identifikovat část kamerového záznamu, který obsahuje vaše
osobní údaje. Práva třetích osob budou nepříznivě dotčena zejména v případech, kdy požadovaná
část kamerového záznamu bude obsahovat rovněž osobní údaje těchto třetích osob.
7.2 Omezení zpracování
Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy
zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme
zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme
zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv
jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými
právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich
osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
7.3 Právo vznést námitky a právo na výmaz
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně našeho
majetku a zajištění bezpečnosti našich objektů a máte tedy právo z důvodu týkajícího se vaší
konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě
neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi
zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení,
výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a
bez zbytečného odkladu je vymažeme.
7.4 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu www.uoou.cz.
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AKTUALIZACE OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Průběžně můžeme Oznámení o ochraně osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv
změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění
aktualizovaného Oznámení o ochraně osobních údajů údajů na:
1)
2)
3)
4)
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Recepcích jednotlivých areálů
intranetu společnosti: \\prg-dc.dhl.com\cz\Company\Public\Anonymous\DSC\GDPR
Yellow Corners (informačních nástěnkách) jednotlivých poboček
Webových stránkách https://www.logistics.dhl/cz-cs/home/nase-divize/dodavatelskyretezec/dodavatelsky-retezec-dhl.html
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PŘÍLOHA Č. 1
DHL Solutions k.s.















Poděbradská 600, 250 90, Jirny
Poděbradská 602, 250 90, Jirny
Poděbradská 603, 250 90, Jirny
P3 Logistic Park, hala DC3, Mstětická 1056, 250 91 Zeleneč
CTPark Bor, KIZ Nová Hospoda, 342 08 Bor u Tachova
Průmyslový park Cheb, K Hradišti 167/2, 350 02 Cheb
Průmyslový park Cheb 37/15, 350 02 Cheb - Dolní Dvory
Průmyslový park Cheb, Logistická 169/1, 350 02 Cheb - Dolní Dvory
Zděbradská 67, 251 01 Říčany – Jažlovice
Zděbradská 69, 251 01 Říčany – Jažlovice
Zděbradská 100, 251 01 Říčany – Jažlovice
P3 Logistic Parks, hala DC9, Brandýska 774, 250 90 Jirny
U nové Hospody 1164/4, 301 00 Plzeň – Skvrňany
Obilná 24, 350 02 Odrava

DHL Automotive s.r.o.




Nepřevázka čp. 150, 293 01 Nepřevázka
P3 Logistic Parks, hala DC9, Brandýská 774, 250 90 Jirny
Multimodal Park, Průmyslová 377, 74 251 Ostrava - Mošnov

DHL Supply Chain s.r.o.







Loděnická 963, 691 23 Pohořelice
Průmyslová 1504, 691 23 Pohořelice
Průmyslová 1508, 691 23 Pohořelice
Průmyslová 1506, 691 23 Pohořelice
Průmyslová 1510, 691 23 Pohořelice
Průmyslová 1503, 691 23 Pohořelice
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