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KAMEROVÝ SYSTÉM – INFORMACE DLE ČLÁNKU 13 NAŘÍZENÍ
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
IČO: 25512897
INFORMACE O
SPRÁVCI

KONTAKTNÍ ÚDAJE
POVĚŘENCE PRO
OCHRANU
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně
sp. zn. B 2551
Mgr. Martin Chval
pověřený výkonem funkce pověřence pro
ochranu osobních údajů
Adresa: Alej Svobody 37, 323 00 Plzeň
Email: chval@poradce-gdpr.cz

Kategorie osobních údajů:
• popisné údaje (obrazový záznam
z kamerového systému)

a)
ÚČELY
ZPRACOVÁNÍ, PRO
KTERÉ JSOU
OSOBNÍ ÚDAJE
URČENY

PRÁVNÍ ZÁKLAD
ZPRACOVÁNÍ:

Adresa:
Jihlava, Brtnická čp. 1002/23, PSČ
58601
Telefon: +420 567 301 321
E-mail: info@dpmj.cz

b)
c)

zajištění
bezpečnosti
ve
vozidlech správce,
k ochraně života a zdraví,
k ochraně majetku správce i
majetku třetích osob

a) zpracování je nezbytné pro splnění Čl. 13 odst. 1 písm. c)
úkolu prováděného ve veřejném
zájmu, kterým je pověřen správce,
dle článku 6 odst. 1 písm. e) Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu
b) oprávněné zájmy správce či třetí
strany dle článku 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 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 (dále „Nařízení“).
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OPRÁVNĚNÉ
ZÁJMY SPRÁVCE
NEBO TŘETÍ
STRANY

Oprávněné zájmy správce či třetí strany Čl. 13 odst. 1, písm. d)
dle článku 6 odst. 1 písm. f):
- ochrana zdraví a života cestujících,
- ochrana majetku cestujících,
- ochrana majetku správce,
Doba uložení osobních údajů:
kamerový systém je ve voze uložen po
dobu 168 hodin od pořízení, pokud není
použit jako důkazní materiál (v takovém
případě je umístěn na médium a
zabezpečeným způsobem uložen v sídle
společnosti nebo předán dotčeným
veřejnoprávním orgánům.

Čl. 13 odst. 2 písm. a)

Čl. 13 odst. 1 písm. e)
PŘÍJEMCI
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

•
•

orgány veřejné správy
orgány činné v trestním řízení

Čl. 13 odst. 1 písm. f)
Pokud by takové předání bylo
nezbytné, správce Vám v
Správce nepředává osobní údaje
mezinárodním organizacím či do třetích konkrétním případě poskytne
zvláštní informaci.
zemí

Mezinárodní organizace či třetí země:

VAŠE PRÁVA

PRÁVO VZNÉST
NÁMITKU

PRÁVO PODAT
STÍŽNOST

Ohledně Vašich osobních údajů máte právo
od správce požadovat:
• přístup k nim (za podmínek článku 15
Nařízení),
• jejich opravu (za podmínek článku 16
Nařízení),
• jejich výmaz (za podmínek článku 17
Nařízení),
• omezení jejich zpracování (za podmínek
článku 18 Nařízení).

Čl. 13 odst. 2 písm. b)

Máte právo kdykoli vznést námitku proti
Čl. 13 odst. 2 písm. b)
zpracování Vašich osobních údajů (za
podmínek článku 21 Nařízení)
Máte právo podat stížnost u dozorového Čl. 13 odst. 2 písm. d)
orgánu, kterým je pro území České republiky
Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ:
70837627, (www.uoou.cz ).
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