
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

INFORMACE O MONITOROVÁNÍ PROSTOR KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE 

ZÁZNAMEM 

 

 

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o 

Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním správcem, kterým společnost CARU 

Praha s.r.o., IČ:  645 81 551m se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3 -Žižkov,130 00, 

dále jen „Správce“. 

 

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co 

nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo 

pasáž vysvětlíme. 

 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 

 

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o 

zpracování Vašich osobních údajů za níže uvedeným účelem, je společnost 

 

CARU Praha s.r.o. 

IČ: 645 81 551 

Se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3-Žižkov,130 00, 

Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,vložka 40931 

Telefon: 603462053 

 

Email: zdrazil@caru.cz 

 

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány? 

 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným 

nařízením o ochraně osobních údajů č. 679/2016, („dále jen „Nařízení“). 

 

Ke zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s monitorováním některých prostor 

kamerovým systémem se záznamem dochází z důvodů zajištění ochrany oprávněných zájmů 

Správce (resp. třetích stran) za účelem: 

 

a) monitorování technologických a provozních situacích na jednotlivých kontejnerových 

terminálech, tj. provozních záznamů pohybu portálových jeřábů, kolových kontejnerových 

překladačů, vlakových souprav a automobilových tahačů, 

 

b) zajištění ochrany majetku Správce (či majetku obchodních partnerů a zákazníků, 

nacházejícího se v monitorovaných prostorech, 

 

c) případného oznámení či spolupráce s orgány veřejné moci při prošetřování nehod, 

mimořádných událostí, možného protiprávního jednání či plnění právních povinností 

(oznamovací a evidenční povinnosti, dokladování vstupu a výstupu kontejnerů atd.) vůči 

příslušným orgánům (např. Celní úřady – terminály Správce jsou součástí celního prostoru, 

Policie ČR, Drážní úřad atd), resp. bránění právních nároků Správce. 

 

mailto:zdrazil@caru.cz


Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme a jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně 

nutnou, nejdéle však 7 dní, není-li jich dále třeba z důvodu probíhajícího šetření, projednání 

případu a/nebo nutnosti jejich poskytnutí orgánu veřejné moci – v takovém případě je záznam 

uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu.  

 

Záznamy z gate in/gate out kamer, tedy záznamy vjezdu a výjezdu tahačů z terminálu, 

snímající, zda je kontejner řádně zapečetěn, zaplombován a zda je či není poškozen, jsou i po 

ukončení přepravy za účelem případné pozdější nutnosti bránění práv Správce uchovávány po 

dobu 3 měsíců.  

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani 

profilování. 

 

 

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme? 

 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to obrazové kamerové 

záznamy osob (obrazové informace o podobě a jednání zaznamenaných osob), vstupujících 

do monitorovaných prostor Správce.  

 

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje? 

 

Můžete si být naprosto jistí, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu 

a platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která 

odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. 

 

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč? 

 

Vaše osobní údaje v této souvislosti poskytujeme dalším příjemcům pouze v odůvodněných 

případech, a to orgánům činným v trestním řízení či jiným příslušným orgánům veřejné moci, 

případně jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění výše uvedeného účelu zpracování či 

z důvodu ochrany našich práv (např. pojišťovnám, soudům).   

 

 

6. Jaká práva máte k osobním údajům? 

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte za podmínek, stanovených 

Nařízením, následující práva, která vůči nám jako Správci můžete uplatnit: 

 

 právo získat potvrzení o(ne)zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním 

údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme, 

 právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo 

neúplné, 

 právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou 

splněny podmínky dané právními předpisy, 

 právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, 

 právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci. 

 

 



Svá práva můžete uplatnit písemným či emailovým podáním, doručeným Správci na výše 

uvedené kontaktní adresy. 

 

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, 

máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

IČ 708 37 627 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

www: https://www.uoou.cz 

 

 

 

7. Kde se dozvíte více? 

 

 

S jakýmikoli dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete 

obracet na níže uvedených kontaktech: 

 

Kontaktní adresa: Vinohradská 282/151, 130 00 Praha 3 nebo U Čističky 385, 250 87, 

Mochov 

 

Email: zdrazil@caru.cz 

 

Telefon: 603462053 
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