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PROHLÁŠENÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) (dále je „GDPR“)
Probační a mediační služba zpracovává Vaše osobní údaje, a to v rozsahu: Vaše podoba
(kamerový záznam) a pohyb po budově, případně v okolí budovy.
Správcem těchto osobních údajů bude Probační a mediační služba (dále jen „Správce“).
Účelem zpracovávání osobních údajů je oprávněný zájem Správce, který spočívá v ochraně
majetku a důvěrných informací Správce a jeho nájemců, zejména Obvodního státního
zastupitelství pro Prahu 7, a ochrana života a zdraví zaměstanců Správce a jeho nájemců.
Pro tyto účely je Správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat bez Vašeho souhlasu.
Správce Vaše osobní údaje získal vlastní činností, a to prostřednictvím kamerového
systému.
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat tak, že je bude shromažďovat, uchovávat, a
ukládat na nosiče informací. V případě podezření na spáchání trestného činu může též Vaše
udaje, vyhledávat, třídit, a používat, a to pro účely a v rozsahu specifikovaném v tomto
prohlášení.
Osobní údaje budou uchovány na zabezpečeném serveru v České republice v působnosti
Správce. Správce pro dílčí zpracování osobních údajů používá též zpracovatele, jímž je
Bezpečnostní agentura BPSA s.r.o., se sídlemTovární 1112, Chrudim, IČ: 27558568.
Vaše údaje nebudou zveřejněny.
K osobním údajům budou mít přístup pouze určení zaměstnanci Správce zpracovatele a
dalšího Správce, jímž je Justiční stráž. Tyto údaje mohou dále předány orgánům činným
v trestním řízení, v případě, že vznikne podezření na trestný čin.
Údaje budou zpracovávány po nejkratší nezbytnou dobu; v případě, že nebude spáchán
trestný čin, systém zajišťuje jejich automatické vymazání (přehrání) po 7 dnech.
Máte právo kdykoli po dobu zpracování Vašich osobních údajů, na základě žádosti a bez
zbytečného odkladu, na podání informace o zpracování svých osobních údajů, a to
v rozsahu:
a) účelu zpracování,

1
Informace o zpracování osobních údajů_2018_V.16

Se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1
IČ: 70888060
ID DS: raeaa5y
Naše čj.: PMS-Spr 01379/2018-034-4
b) rozsahu a kategoriích zpracovávaných osobních údajů, včetně jejich kategorií a
dostupných informací o jejich zdroji,
c) povahy automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování,
jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je
zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
d) informací o příjemci, případně kategoriích příjemců.
Máte též právo požádat o opravu osobních údajů o Vás shromážděných, a dále požadovat
vysvětlení Správce nebo vznést námitku v případě, že pojmete podezření, že zpracováním
osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše
osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, a požadovat nápravu
situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou omezení či zastavení
nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.
Máte též právo obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění
uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo soud.
Kontaktní adresou pověřence pro ochranu osobních údajů, na něhož můžete směřovat
jakékoli dotazy či žádosti, je poverenec@msp.justice.cz a osobni.udaje@pms.justice.cz.

Za správnost:

Digitálně podepsal Mgr. et

Mgr. et Mgr. Eva Mgr. Eva Prošková, PhD.
2018.10.26
Prošková, PhD. Datum:
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