
 

INFORMACE O KAMEROVÉM SYSTÉMU 
 
	  
Tato informace slouží jako základní přehled o provozovaném kamerovém systému v 
areálu společnosti GIFOS, s. r. o. se sídlem Kšírova 733/263c, 619 00 Brno, IČ: 26918129 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně, oddíl C, vložka 45373. 
 
Společnost vás tímto informuje, že v rámci provozování kamerového systému dochází 
ke zpracování osobních údajů osob vstupujících do areálu Společnosti spočívající v zachycení 
jejich fyzické podoby na kamerovém záznamu. 
 
I.	   SPRÁVCE	  
	  
Správcem osobních údajů z kamerového systému je společnost GIFOS, s. r. o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45373  (dále 
též jen „Společnost“). 
 
II.	   ÚČELY	   ZPRACOVÁNÍ	  
	  
Účelem zpracování osobních údajů prováděného kamerovým systémem je ochrana života a 
zdraví osob, ochrana majetku, ochrana před krádežemi a prevence proti vandalismu. 
 
III.	   ROZSAH	   ZPRACOVÁNÍ	   /	   KATEGORIE	  OSOBNÍCH	   ÚDAJŮ	  
	  
Zpracovávána je fyzická podoba osoby na obrazovém kamerovém záznamu. 
 
IV.	  MÍSTO	   ZPRACOVÁNÍ	  
	  
Údaje jsou zpracovávány v sídle Společnosti na adrese  
 
V.	   PŘÍJEMCI	  
	  
Záznamy z kamerového systému nejsou předávány třetím osobám s výjimkou případů, kdy je 
to Společnosti uloženo zákonem nebo na jeho základě nebo na základě rozhodnutí orgánu 
veřejné moci. V takovém případě mohou být záznamy z kamerového systému 
zpřístupněny např. orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely 
přestupkového řízení apod. 
 
VI.	   POPIS	  UMÍSTĚNÍ	   KAMER	  
	  
Kamera je uchycena u vstupu do budovy.  
 
VII.	   DOBA	  UCHOVÁNÍ	   ZÁZNAMŮ	  
	  
Záznamy jsou průběžně přepisovány ve smyčkách. Maximální doba uchování záznamu činí 7 
dnů od jeho pořízení. 
 
VIII .	   REŽIM	   FUNGOVÁNÍ	   KAMER	  
	  
Kamera snímá prostor nepřetržitě. 
 
IX.	   KONTAKTNÍ	  ÚDAJE	  
	  
Své žádosti nebo dotazy ohledně kamerového systému se můžete učinit prostřednictvím: 

• emailu zaslaného na naši elektronickou adresu: opalkova@gifos.eu  
• dopisem na adresu: GIFOS, s. r. o., Kšírova 263c, 619 00 Brno 


