Pravidla pro zpracování osobních údajů pořizované kamerovým systémem ve
společnosti PRAGOFLORSERVIS, spol. s r.o.
PRAGOFLORSERVIS, spol. s r.o., se sídlem V mokřinách 283/8, Hodkovičky, 147 00 Praha
4, IČO: 430 05 616, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 4481 (dále jen „Správce“) informuje o následujících pravidlech zpracování osobních údajů
pořízených kamerovým systémem.
Účelem zpracování osobních údajů je zabezpečení ostrahy nemovitostí ve vlastnictví
Správce, které jsou pronajímány ke komerčním účelům (dále jen „Areál Správce“), a dále čerpací
stanice Q100, která je provozována Správcem (dále jen „čerpací stanice Q100“).
Areál Správce:
a) Počet kamer zapojených do systému: 16 CMOS kamer
b) Popis umístění kamer: Kamery zabírají pohled na oplocení, vjezdy do Areálu Správce a hlavní
vchody do budov Areálu Správce
c) Ze všech kamer systému je pořizován záznam, který bude uchováván po dobu maximálně 14
dnů, a to v kanceláři č. 2 Areálu Správce
d) Reálné zobrazení je k dispozici v budově Areálu ostrahy Správce bez možnosti zpětného
zhlédnutí a nahrávání.
e) K pořízeným záznamům mají přístup pouze tyto osoby: Martin Dolníček, Jan Mlejnek, Tomáš
Bradáč, Jaromír Dorica
f) Oprávněnými osobami pro správu a pořizování záznamu z kamerového systému: Tomáš Bradáč
a Jaromír Dorica
g) Jedinými příjemci záznamů můžou být pouze orgány činné v trestním řízení (nestanoví-li či
neumožní-li příslušné právní předpisy jinak)
h) Servisní činnost provádí společnost EUROALARM spol. s r.o., IČ: 46982361, se sídlem č.p. 275,
683 01 Dražovice, která je i dodavatelem kamerového systému. Tato společnost nemá přístup a
možnost k pořizování záznamu.
Čerpací stanice Q100:
a) Počet kamer zapojených do systému: 8 CMOS kamer
b) Popis umístění kamer: 5 kamer zabírá pohled na stojany čerpací stanice a autoumývárnu, 1
kamera zabírá pohled na vnější část obchodu čerpací stanici Q100, 2 kamery zabírají pohled na
vnitřní část obchodu čerpací stanici Q100
c) Ze všech kamer systému je pořizován záznam, který bude uchováván po dobu maximálně 7
dnů, a to v kanceláři č. 2 Správce
d) Reálné zobrazení je k dispozici v budově areálu ostrahy Správce a na čerpací stanici Q100 bez
možnosti zpětného zhlédnutí a nahrávání.
e) K pořízeným záznamům budou mít přístup pouze tyto osoby: Martin Dolníček, Jan Mlejnek,
Tomáš Bradáč, Jaromír Dorica
f) Oprávněnými osobami pro správu a pořizování záznamu z kamerového systému: Tomáš Bradáč,
Jaromír Dorica. Josef Strouhal a Jan Mlejnek
g) Jedinými příjemci záznamů můžou být pouze orgány činné v trestním řízení (nestanoví-li či
neumožní-li příslušné právní předpisy jinak)
h) Servisní činnost provádí společnost EUROALARM spol. s r.o., IČ: 46982361, se sídlem č.p. 275,
683 01 Dražovice, která je i dodavatelem kamerového systému. Tato společnost nemá přístup a
možnost k pořizování záznamu.

Další zásady zpracování osobních údajů naleznete na http://www.pfs.cz/kontaktgdpr.html
PRAGOFLORSERVIS, spol. s r.o.

