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Základní informace ke kamerovému systému
Kamerový systém v objektu čerpací stanice společnosti LIAD, s.r.o., Liberec,
ulice České mládeže 594/33, Liberec 6, 46006.
a) Provozovatel a správce kamerového systému:
LIAD, s.r.o., Liberec, České mládeže 594/33, Liberec6, 46006
www.liad.cz
b) správce osobních údajů:
IČO – 47309440
c) sídlo provozovatele a správce:
České mládeže 594/33, Liberec 6, 46006
d) odpovědná osoba správce
Tomáš Wasserbauer, jednatel společnosti

Popis kamerového systému
Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující
pořizovat a nahrávat obrazové záznamy ze sledovaných míst. Zdrojem osobních údajů
bude po dobu jednoho týdne uchovávat pouze obrazový záznam ze sledovaných míst.
Zvuk není pořizován.
Kamerový systém na čerpací stanici je tvořen 4 kamerami, jedna je umístěna na
konstrukci čerpací stanici, jedna je umístěna na budově čerpací stanici a dvě jsou
v prostorách u pokladny.
Kamery mají pevnou montáž, noční vidění a snímají barevně. Kvalita obrazového
záznamu je dostatečná k identifikaci osob
Kamerový systém je v provozu 24 hodin denně a všechny pořizují nepřetržitý záznam,
který je uchován po dobu 10 dní.
Osobní údaje jsou zpracovávány v místě na harddisk videorekordéru vně čerpací
stanice a nikam se neodesílají.

Soupis jednotlivých kamer
1) jedna kamera je umístěna pod stropem čerpací stanice a snímá stojany na čerpací
stanici a slouží k ochraně majetku, zajištění důkazního materiálu při poškození a
krádeži na čerpací stanici. Kamera je stacionární a doba uložení nahrávky je po
dobu 10 dní.

2) druhá kamera je umístěna na budově čerpací stanice a je namířena na vchod,
slouží preventivně k ochraně při vloupání do objektu, kamera je rovněž stacionární
a doba uložení nahrávky je 10 dní.
3) třetí a čtvrtá kamera je umístěna vně objektu, slouží k prevenci proti krádeži a
k ochraně majetku a osob vně budovy čerpací stanice, též slouží k zajištění
důkazního materiálu pro Policii ČR. Kamera je stacionární a nahrávka se ukládá po dobu 10 dní.

Přenos dat mezi kamerami a úložištěm
Přenos probíhá prostřednictvím IP technologie. Přístup na kamery a přenos dat je
zajištěn uživatelským jménem a heslem. Záznamy z jednotlivých kamer jsou
kontinuálně ukládány na úložiště dat, které je umístěno vně budovy čerpací
stanice. Záznamy jsou pořizovány kontinuálně a ponechány po dobu 10 dní.
Správu systému provádí pan Štiťák – vedoucí čerpací stanice, který jediný má
přístup k údajům dat na úložišti.

Možnost předání záznamů
Záznamy mohou být za určitých okolností předáni kromě správce příjemcem i
orgánům v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství, soud) samospráva
projednávající přestupky.
Záznamy pořízené kamerovým systémem je možno předat mimo Správce pouze
protokolárně, a to jen orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům pro
vedení přestupkového řízení, a to v případě podezření ze spáchání trestného činu či
přestupku a subjektu o ochraně osobních údajů na základě jeho žádosti v souladu
s ustanovením čl.13 oddíl 2, nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 GDPR. Ke každému předání osobních dat dává souhlas pověřená osoba
– Wasserbauer Tomáš – jednatel společnosti. O každém takovém předání je
proveden záznam v provozním deníku.
Správce nebude předávat osobní údaje do jiných států.

Zákon o ochraně osobních údajů
Provozovatel a tím i Správce kamerového systému a vedoucí čerpací stanice
s přístupem do IT systému jsou povinny dbát a dodržovat nařízení Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 GDPR o ochraně osobních údajů.

Účel zpracování
Účel zpracování je ochrana majetku a osob (zákazníků) před krádežemi a ochrana
před jinou protizákonnou či trestnou činností. Účelem provozu kamerového
systému je prevence proti nežádoucím jevům, a proti případným krádežím.

Kategorie subjektů a osobních údajů
Kategorie subjektů, které Správce zpracovává, jsou zejména zákazníci správce, jakož i
další osoby, které vstupují do prostoru snímané kamerovým systémem.
Podle článku 24 je povinností Správce subjektů zavede vhodná technická opatření
(informační tabule), které budou na viditelné na vstupních místech při vjezdu na
čerpací stanici. Informační tabule obsahují piktogramy kamer s nápisem.

Opatření k zajištění ochrany osobních údajů
Server kamerového systému se nachází v uzavřené místnosti pod zámkem.
Ke kamerovému servu má přístup pouze Správce systému.

Tato nařízení nabývá v platnosti

