
INFORMACE	O	ZPRACOVÁNÍ	OSOBNÍCH	ÚDAJŮ		
ZÍSKANÝCH	PROSTŘEDNICTVÍM	KAMEROVÉHO	SYSTÉMU	SE	ZÁZNAMEM		
UMÍSTĚNÉHO	V	NC	EUROPARK	ŠTĚRBOHOLY	

1. Správce údajů 

EUROPARK SHOPPING CENTER s.r.o., se sídlem Nákupní 389/3, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, IČO: 
25139975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85333 

2. Místo zpracování 

Nákupní centrum EUROPARK Štěrboholy, Nákupní 389/3, Štěrboholy, 102 00 Praha 10 (dále “NC”) 

3. Účel zpracování osobních údajů (kamerový záznam) 

Ochrana objektu kamerovým systémem za účelem oprávněných zájmů správce v souladu s Obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 
(GDPR), zejména za účelem zajištění ochrany majetku a bezpečnosti osob. Záznamy jsou využívány pouze v 
souvislosti se zjištěním události, která poškozuje právem chráněné zájmy správce. 

4. Způsob zpracování a doba uchování záznamu 

Kamerový systém se záznamem je provozován v nepřetržitém režimu s délkou uchování zaznamenaných dat v 
délce 7 dnů běžný záznam a 60 dnů alarmové záznamy (lhůta potřebná pro řešení incidentů identifikovaných s 
časovým odstupem), poté se záznam automaticky přemazává a osobní údaje nejsou dále uchovávány s výjimkou 
případů, kdy jsou záznamy potřebné pro účely vymáhání způsobených škod (včetně řešení pojistných událostí) a 
pro příslušná správní či soudní řízení, kdy mohou být data uchovávána po dobu 5 let od dané události, resp. po 
dobu 3 let od skončení řízení. 

5. Umístění kamerového systému 

Vnitřní statické a otočné kamery jsou umístěné v pasáži NC, v zásobovacích chodbách, podzemních garážích, ve 
venkovních prostorách směrem do komunikací, na zásobovacích rampách a střechách. 

6. Předání osobních údajů, zpracovatel 

Záznamy z kamerového systému zpracovává jako zpracovatel společnost Mark2 Corporation Czech a.s. 
(bezpečnostní agentura), údaje mohou být dále předány 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 ze spáchání trestného činu nebo 
přestupku, které jsou na záznamu zachyceny. Osobní údaje nebudou předány do zahraničí, případně mezinárodní 
organizaci. 

7. Práva subjektu údajů 

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům (kamerovému záznamu), které se týkají Vaší osoby, 
a kdykoliv můžete správce žádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních údajů. 
Za poskytnutí kamerových záznamů má správce právo žádat přiměřenou úhradu nákladů spojených s 
poskytnutím kamerového záznamu. 

8. Možnost podání stížnosti u dozorového úřadu 

V případě, že zjistíte, nebo se budete domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, 
který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete vznést námitku a požádat správce o 
vysvětlení, případně můžete podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

V případě dotazů ke zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby pomocí kamerového systému nás 
kontaktujte na info@europark.cz 


