INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vám tímto
společnost Atrium Flóra a.s., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov, Česká republika,
IČO: 241 54 911, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
17493 (dále jen „ATRIUM“), poskytuje informace o pravidlech upravujících zpracování vašich osobních
údajů a o právech, jejichž nositelem v této souvislosti jste.
Níže uvedená pravidla nabývají účinnosti 25. května 2018.
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů společností
ATRIUM a ohledně práv, jejichž nositelem v této souvislosti jste, kontaktujte prosím společnost ATRIUM
poštou na následující kontaktní adrese: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov, Česká republika,
případně kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů emailem na e-mailové adrese dpocz@aere.com nebo písemně na adrese: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov, Česká republika.

I.

Identifikace správce údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost ATRIUM.
II.
1.

Účely a právní základ pro zpracování vašich osobních údajů
Společnost ATRIUM zpracovává vaše osobní údaje pro účely související se zajištěním bezpečnosti
podnikání společnosti ATRIUM, zejména bezpečného provozu obchodních center skupiny ATRIUM,
včetně prostor případných parkovišť nebo garáží, a to formou provozování vnitřních a vnějších
kamerových monitorovacích systémů a pořizování záznamů osob a vozidel při příchodu nebo příjezdu
do objektu a odchodu nebo odjezdu z objektu, tj. pro účely oprávněných zájmů společnosti ATRIUM
(článek 6, odst. 1, písm. f) Nařízení), a dále:
a) pro účely vyřizování podnětů, požadavků, šetření a žádostí o přístup k dokumentaci týkající se
bezpečnosti provozu obchodních center ATRIUM ze strany příslušných veřejných orgánů, jež jsou
k tomuto oprávněny dle příslušných právních předpisů;
b) pro účely případného výkonu a obhajoby právních nároků, řešení sporů a pro účely vedení řízení
před veřejnými orgány, či dalších řízení.

III.

Povinnost poskytnout společnosti ATRIUM osobní údaje

Vámi poskytované osobní údaje a jejich zpracování prostřednictvím kamerových monitorovacích systémů
jsou nezbytné ke sledování oprávněných zájmů společnosti ATRIUM souvisejících se zajištěním bezpečnosti
provozu obchodních center skupiny ATRIUM, včetně případných prostor parkovišť nebo garáží. Vámi
poskytované osobní údaje jsou nezbytné pro účely uvedené v bodech II. 1. a) a b), vyplývající z oprávněných
zájmů společnosti ATRIUM.
Tyto nezbytné osobní údaje, které poskytujete v rámci monitorování příchodu nebo příjezdu osob a odchodu
nebo odjezdu osob, nemohou být použity k odepření přístupu do prostor sídla společnosti ATRIUM.

IV.

Informace o příjemcích vašich osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů pro účely uvedené v bodě II., mohou být vaše osobní
údaje poskytnuty následujícím příjemcům či kategoriím příjemců:
a) veřejným orgánům a subjektům veřejné správy, případně subjektům pověřeným veřejnými orgány,
a to v rozsahu a pro účely plynoucí z právních předpisů, např. policii, soudům, atd.;
b) subjektům, které skupině ATRIUM poskytují podporu v souvislosti s jejími obchodními procesy,
včetně subjektů zpracovávajících osobní údaje pro skupinu ATRIUM (tzv. zpracovatelé údajů).
V.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu nezbytnou z hlediska účelů uvedených v bodě II., tj.
po dobu uchovávání záznamů kamerových monitorovacích systémů a záznamů o příchodu nebo příjezdu osob a
odchodu nebo odjezdu osob, a následně po dobu a v rozsahu dle požadavků právních předpisů, případně za
účelem výkonu a obhajoby právních nároků, řešení sporů a pro účely řízení před veřejnými orgány a dalších
řízení.
VI.

Profilování a automatizované rozhodování

Vaše osobní údaje nebudou v souvislosti s vámi využívány k profilování či automatizovanému rozhodování.
VII.

Práva subjektu údajů

ATRIUM vás tímto ujišťuje, že jakýkoliv subjekt údajů, jehož osobní údaje společnost ATRIUM zpracovává,
má příslušná práva plynoucí z Nařízení. Jste tedy nositelem následujících práv:
1.

Práva na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat kopii těchto údajů;

2. Práva na opravu svých osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje nepřesné či neúplné;
3. Práva na výmaz osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“), pokud: (i) již údaje nejsou potřebné
pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na
jehož základě byly údaje zpracovány a pro zpracování neexistuje žádný další právní důvod; (iii) subjekt
údajů vznese námitky proti zpracování svých osobních údajů; (iv) údaje byly zpracovány protiprávně;
(v) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
4. Práva na omezení zpracování osobních údajů, pokud: (i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;
(ii) zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz předmětných osobních
údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití; (iii) správce údajů již osobní údaje nepotřebuje pro
účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
(iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda
oprávněné důvody správce údajů převažují nad oprávněnými zájmy subjektu údajů;
5. Práva na přenositelnost osobních údajů, pokud: (i) je zpracování založeno na smlouvě uzavřené se
subjektem údajů nebo na souhlasu uděleném subjektem údajů; a (ii) zpracování je prováděno
automatizovaně;
6. Práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, pokud: (i) existují důvody
týkající se vaší konkrétní situace; a (ii) předmětné osobní údaje jsou zpracovávány na základě
nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů společnosti ATRIUM uvedených výše v bodě II.

VIII.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti ATRIUM probíhá v rozporu
s ustanoveními Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

IX. Předávání osobních údajů subjektům mimo Evropský hospodářský prostor
mezinárodním organizacím

a

Vaše osobní údaje nebudou předávány subjektům mimo Evropský hospodářský prostor ani mezinárodním
organizacím.

INFORMAČNÍ ŠTÍTEK POD KAMEROU

