
 

 

Informace o zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamerového systému 

se záznamem společnosti Agrolesy Chříč, s.r.o. 

 
 

1. Základní informace   

 
1.1 Předmětem podnikání společnosti Agrolesy Chříč, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 834/17, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27934829, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  

soudem v Praze, oddíl C, vložka 244019 (dále jen „ALCH“ nebo taky „naše společnost“ nebo 
„my“) je především zemědělská a živočišní výroba, chov zvířat a hospodaření v lese. 

 

1.2 Za účelem zajištění ochrany a bezpečnosti používá společnost ALCH kamerový systém, 

prostřednictvím kterého dochází ke zpracování osobních údajů osob nacházejících se  
v zaznamenávaných prostorech.  

    

1.3 Společnost ALCH je správcem osobních údajů. 
 

1.4 Naše společnost jako správce osobních údajů je povinna při zpracování osobních údajů 

dodržovat povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (GDPR) a dále “) a dále z dalších platných právních předpisů upravujících zpracování 

osobních údajů (dále jen „platné právní předpisy“). 

 
1.5 Naše společnost informuje, že není povinna mít ustanoveného pověřence pro ochranu 

osobních údajů ve smyslu GDPR. V případě, že potřeba jeho ustanovení vznikne, budeme o 

tom včas informovat subjekty údajů. 
 

1.6 Naše společnost pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy  

a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností s důrazem na zachování soukromí fyzických 
osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících 

osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako 

správci osobních údajů, nebo jejich další správci.  

 

2. Místo zpracování 

 

2.1 Místem zpracování Vašich osobních údajů jsou: 
- Prostory areálu zámku Chříč, č.p. 1 a tzv. Koňského dvora, č.p.  62 k.ú. Chříč (dále jen 

„Provozovny“) 

 

3. Jaké o Vás zpracováváme údaje, k jakým účelům a jakým způsobem? 

 

3.1 Kamerovým systémem je snímán venkovní i vnitřní prostor Provozoven, a to konkrétně 2x 

chlév, 1x stáj, 12x v rámci oploceného areálů Koňský dvůr Chříč a Zámek Chříč. 

Celkem se tedy v Provozovnách nachází 15 kamer. 

 
3.2 Kamery nejsou primárně určeny ke sledování zaměstnanců a jejich výkonnosti či kontrole jejich 

chování. Hlavním účelem instalace kamerového systému je zvýšená ochrana majetku  

a bezpečnosti, ať už zaměstnanců či společnosti. Právním základem zpracování osobních údajů 
je oprávněný zájem naší společnosti. 

 

3.3 Záznamy jsou využívány pouze při zjištění události, která poškozuje důležité, právem chráněné 
zájmy společnosti ALCH s tím, že záznam z kamerového systému se uchovává pouze po dobu 7 

dnů. 



 

 

3.4 Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně kamerovým systémem se záznamem nebo i 

mechanicky určenými zaměstnanci naší společnosti. 
 

4. Informace o kamerovém systému 

 
4.1 Kamerové systémy jsou navrženy tak, aby neohrožovaly důstojnost a volný pohyb osob, které 

procházejí prostory Provozovny, jež jsou střeženy kamerami. Kamerami nejsou zásadně 

snímány prostory, kde by mohlo být nepřiměřeně zasahováno do soukromého a osobního života 

subjektů údajů, zejména sociální zařízení, šatny pro zaměstnance, jakož i další prostory, jejichž 
monitorování není nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních údajů. 

 

4.2 Kamery fungují nepřetržitě. 
 

5. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme? 

 
5.1 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují 

některé činnosti, jako je zajištění bezpečnostních prvků (BOZP a požární ochrana) 

 

5.2 IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami za využití našich 
zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí.  

 

5.3 Zpracování osobních údajů mohou pro naši společnost provádět zpracovatelé výhradně na 
základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického 

zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít 

údaje k jiným účelům. 

 
5.4 Osobní údaje mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, správním řízení nebo 

jiným orgánům veřejné moci, avšak vždy pouze v rozsahu stanoveném zákonem a na základě 

jejich legitimní výzvy. Nahodile a výjimečně mohou být osobní údaje zpřístupněny osobě, která 
provádí údržbu kamerového systému nebo jeho příslušenství. 

 

6. Jak dlouho uchováváme záznamy? 
 

6.1 Obrazové záznamy jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, a to maximálně po dobu 7 

dní, kdy jsou následně automaticky přepsány novým záznamem. 

 
 

7. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů? 

 
7.1 Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo: 

a) na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR 

b) na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR 
c) požadovat výmaz jejich osobních údajů dle čl. 17 GDPR 

d) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 

e) na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR 

f) na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR 
g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro případ, že by její práva vyplývající z 

platných právních předpisů byla porušena– bližší informace na www.uoou.cz. 

 
7.2 V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů 

nás kontaktujte na e-mailu gdpr@alch.cz 

 

 
 

http://www.uoou.cz/
mailto:alch.gdpr@gmail.com


 

 

8. Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů 

 
8.1 Naše společnost nepoužívá při zpracování osobních údajů našich smluvních partnerů 

automatizované rozhodování.  

 

9. Jakým způsobem jsou řešeny případy zneužití, poškození nebo neoprávněného užití 

osobních údajů (tzv. bezpečnostní incidenty)? 

 

9.1 V případě porušení zabezpečení osobních údajů, nebo jejich zneužití, neoprávněného 
zpřístupnění, poškození či ohrožení oznámí naše společnost toto porušení bez zbytečného 

odkladu příslušným subjektům, jejichž osobní údaje byly dotčeny. V oznámení se uvedou údaje 

o pravděpodobných důsledcích porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která 
naše společnost přijala či navrhuje přijmout s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení včetně 

případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů. 

 
9.2 V případě, že porušení zabezpečení osobních údajů nebo jejich zneužití, bude mít za následek 

vysoké riziko pro práva a svobody dotčené osoby, bude daný bezpečnostní incident oznámen 

dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze. 

 
 

10. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii 

 
10.1 Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii. 

 

 

 


