Informace o zpracování osobních údajů
kamerovým systémem umístěným na nákladních vozidlech

1.1.

Článek I.
Úvodní prohlášení
V souladu s ustanovením § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, tímto společnost Zdeněk Tomáše s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23215, se sídlem Prasek č.p. 18, 504 01 Prasek (dále jen „Správce“), podává
zákonem předepsané informace týkající se zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamem,
které je realizováno z kabin nákladních vozů jmenované společnosti.

Článek II.
Definice
2.1. „Kamerovým systémem“ se míní kamerový systém pořizující záznam, který je provozován v rámci nákladních
vozů Správce.
2.2. „Zpracováním osobních údajů“ se míní pořizování záznamu z kamerového systému Správce.
2.3. „Správcem osobních údajů“ se ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. míní Správce, který zpracovává
osobní údaje prostřednictvím kamerového systému ve smyslu odst. 2.1. a odst. 2.2. tohoto článku.
2.4. „Zpracovatelem osobních údajů“ se ve smyslu § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb. míní TOYOTA TSUSHO
EUROPE S.A., se sídlem Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 26455137.
2.5. „Subjektem údajů“ se ve smyslu § 4 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. míní fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou
zpracovávány prostřednictvím kamerového systému; primárně účastníci silničního provozu pohybující se před
vozem, z něhož je pořizován záznam.
2.6. „Osobním údajem“ se v souladu s § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. míní jakákoliv informace týkající se
určeného nebo určitelného subjektu údajů, přičemž se subjekt údajů považuje za určený nebo určitelný, jestliže
jej lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, či
fyziologickou identitu. Osobním údajem se rozumí i informace o tom, že se určitá, nebo určitelná osoba
nacházela na konkrétním místě v konkrétní dobu, a že zde vykonávala určitou činnost atp.
2.7. „Citlivým údajem“ se v souladu s § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. míní údaj vypovídající o národnostním,
rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a
filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a
genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo
autentizaci subjektu údajů.
2.8. „Uchováváním osobních údajů“ se v souladu s § 4 písm. g) zákona č. 101/2000 Sb. míní jejich udržování v
takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat.
2.9. „Bezpečnostním incidentem“ se míní dopravní nehoda, jejímž účastníkem je řidič vozu, z něhož je pořizován
kamerový záznam.
2.10. „Blokováním“ se v souladu s § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb. míní operace nebo soustava operací, kterými
se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných
zásahů.
2.11. „ÚOOÚ“ se míní Úřad pro ochranu osobních údajů.
2.12. „Příjemcem“ se v souladu s § 4 písm. o) zákona č. 101/2000 Sb. míní každý subjekt, kterému jsou/budou osobní
údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g)
zákona č. 101/2000 Sb.
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Článek III.
Informační povinnosti
Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje prostřednictvím záznamu z kamerového systému alokovaného
v kabinách jím provozovaných nákladních vozů.
Účelem zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamem je primárně ochrana práva a právem
chráněných zájmů Správce osobních údajů. Konkrétně jde o získání důkazního materiálu v případě
bezpečnostního incidentu tak, by Správce mohl určit viníka bezpečnostního incidentu a následně uplatňovat svá
práva z odpovědnosti za způsobené škody.
Zpracování osobních údajů se z hlediska právními předpisy uznaného důvodu zakládá na právním titulu
popsaném v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

5.1.

Ke zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu z kamerového systému bude docházet z prostoru před
vozem opatřeným kamerovým systémem.
Prostřednictvím záznamu z kamerového systému bude docházet ke zpracování osobních údajů účastníků
silničního provozu a osob pohybujících se před vozem, který je opatřen kamerovým systémem. Kamerový systém
není primárně určen k jakémukoli sledování zaměstnanců Správce osobních údajů. Shromažďovány budou
primárně popisné údaje o subjektech údajů spolu s údaji o místu a datu pobytu spolu s údajem o charakteru
činnosti, který bude daná osoba v daném prostoru vykonávat.
Účelem zpracování osobních údajů není zpracovávat citlivé údaje. Kamerový systém k tomu není určen.
Záznam z kamerového systému je pořizován nepřetržitě. Doba uchování záznamu z kamerového systému je
omezena kapacitou záznamového zařízení a činí 5 hodin při kontinuálním pořizování záznamu. Dojde-li
k bezpečnostnímu incidentu, příslušná část záznamu se uloží do zvláštní oblasti pevného disku a nevymaže se
ani tehdy, bude-li disk plně zaplněn (kamery mají zabudovaný gyroskop měřící otřesy a v případě takové situace
se část záznamu uloží a uzamkne). Následně bude vytvořena kopie příslušné pasáže záznamu a ta bude
uchována po dobu nezbytně nutnou k vyřešení bezpečnostního incidentu; zde budou naplněny zejména
podmínky podle § 5 odst. 2 písm. e) a § 10 zákona č. 101/2000 Sb. Záznam může být předán příslušným
orgánům veřejné moci.
Uchování záznamu ve smyslu odst. 3.7. pro Správce osobních údajů realizuje Zpracovatel osobních údajů.
Článek IV.
Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo požádat, primárně písemnou formou k rukám Zpracovatele osobních údajů (2.4.), příp.
na e-mailové adrese zsolt.zahorec@cz.ttesa.net, o informaci o zpracování svých osobních údajů. Spolu
s informací o tom, zda došlo k zachycení subjektu údajů v rámci záznamu z kamerového systému, bude dále
poskytnuta informace ohledně účelu zpracování osobních údajů (odst. 3.2.), povaze jeho osobních údajů, které
jsou předmětem zpracování (odst. 3.5.), příjemcích zpracovávaných osobních údajů (odst. 3.7.) a povaze
zpracování osobních údajů (odst. 3.1.).
Za poskytnutí informace podle odst. 4.1. může být požadována úhrada.
Zjistí-li nebo domnívá-li se subjekt údajů, že Správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby byl
odstraněn takto vzniklý stav - zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. Ustanovení 4. 1. tohoto článku se zde použije obdobně.
Bude-li žádost subjektu údajů podle předchozího odstavce shledána oprávněnou, bude odstraněn závadný stav.
Pokud vznikne v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, může se jejího
odčinění, stejně tak jako v případě újmy majetkové, domáhat podle předpisů práva občanského.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je řádně zaregistrováno u ÚOOÚ ve veřejném
registru zpracování.

