INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěného
v prostorách plnící stanice Zlín Malenovice.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem osobních údajů jsme my, tj. ATM energy, a.s. se sídlem Panská 895/6, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČO: 277 59 580, společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19848. V případě jakýchkoliv
dotazů ohledně zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se
můžete na naši společnost obracet prostřednictvím emailu info@atmenergy.cz či na
adrese sídla naší společnosti.
2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(KAMEROVÝCH ZÁZNAMŮ)
Kamerový záznam je pořizován s odkazem na oprávněný zájem společnosti ATM energy,
a.s., či třetích osob, spočívající zejména v zájmu na ochraně areálu plnící stanice CNG Zlín
Malenovice a zejména za účelem zajištění ochrany majetku, prevence závažných havárií a
bezpečnosti osob. Záznamy jsou pořizovány pouze v souvislosti se zjištěním události,
která poškozuje důležité, právem chráněné zájmy provozovatele.
3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁNÍ KAMEROVÝCH ZÁZNAMŮ
Kamerový systém se záznamem na čerpací stanici Zlín Malenovice je provozován
v nepřetržitém režimu s délkou uchování zaznamenaných dat v maximální délce 5 dnů
běžný záznam a 90 dnů alarmové záznamy (lhůta potřebná pro řešení incidentů
identifikovaných s časovým odstupem), poté se záznam automaticky přemazává a osobní
údaje nejsou déle uchovány.
4. MÍSTO ZPRACOVÁNÍ A UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Na plnící stanici CNG Zlín Malenovice jsou umístěny 2 kamery, které mají za úkol
monitorovat nejbližší okolí plnící stanice, tj.:
a) prostor určený pro plnění paliva s možností identifikovat typ a SPZ vozidla zákazníka a
činnost zákazníka (řidiče vozidla) při plnění paliva, v tomto případě CNG.
b) prostor technického zázemí (kompresorovna).

5. PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Záznamy kamer jsou zpracovány výhradně zaměstnanci společnosti ATM energy, a.s.
Tyto záznamy z kamerového systému mohou být 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 (kamerové
záznamy) nebudou předány do zahraničí, případně mezinárodní organizaci.
6.PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Kdykoliv během pořizování kamerových záznamů, tj zpracování Vašich osobních údaj,
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 či výmaz,
popřípadě 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.

