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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH KAMEROVÝM 
SYSTÉMEM OC FUTURUM OSTRAVA 

 
Tímto společnost Deoria Estates s.r.o., IČ: 01829017, se sídlem V Celnici 1040/5, Praha – Nové Město, 
zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 265474/MSPH (dále jen „správce“), 
informuje o zpracování osobních údajů získaných o fyzických osobách vstupujících do prostor objektu a 
areálu obchodního centra Futurum Ostrava (dále jen „obchodní centrum“) monitorovaném kamerovým 
systémem a o tom, jak dále s těmito osobními údaji nakládá a chrání je. V případě jakýchkoli dotazů 
souvisejících se zpracováním se na nás můžete obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních 
údajů. 
 

SPRÁVCE A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem je Deoria Estates s.r.o., IČ: 01829017, se 
sídlem V Celnici 1040/5, Praha – Nové Město, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou 
značkou C 265474/MSPH. Provozovatelem kamerového systému, a tedy zpracovatelem osobních údajů 
z kamerového systému, je společnost Special Service International, spol. s r.o., IČ: 26116570, se sídlem 
Letohradská 711/10, Praha – Holešovice, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 
71572 (dále jen „zpracovatel“). 

 
KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 
Deoria Estates s.r.o.  
V Celnici 1040/5 
Praha – Nové Město 
emailová adresa: ocfuturum@imnew.cz 

 
ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ 
Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v rozsahu vaší 
podobizny zachycené na kamerovém záznamu, a to pro účely: 
(a) zajištění bezpečnosti všech osob v obchodním centru před teroristickými útoky. 

(b) zajištění ochrany návštěvníků obchodního centra proti dalším ohrožením bezpečnosti v důsledku 

trestné činnosti, nehod a dalších rizik ohrožujících bezpečnost osob. 

(c) ochrana majetku správce, návštěvníků, nájemců a dodavatelů obchodního centra. 

Právním titulem zpracování je oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (EU) 
2016/679, spočívající v ochraně výše uvedených chráněných hodnot a zájmů. 
 

KAMEROVÝ SYSTÉM   
Kamerový systém je tvořen celkem 49 kamerami umístěnými v rámci objektu a areálu obchodního centra. 
Kamery snímají vnější prostory objektu ve vlastnictví správce, prostory společné obchodní pasáže, 
veškeré společné prostory, manipulační prostory, vstupní dveře a skladové, kompletační prostory objektu. 
Kamery nesnímají prostory určené k ryze soukromým úkonům, ve kterých může dojít k narušení intimní 
zóny. Celý prostor obchodního centra je u každého vchodu označen piktogramem kamery. 
 

DOBA ULOŽENÍ ZÁZNAMU 
Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou 
uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 7 dní za účelem případného zjištění a prošetření incidentu. 
Po uplynutí této doby jsou záznamy vymazány. Určité části záznamů mohou být dále uchovávány po 
delší dobu za účelem výkonu našich právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu. 

 
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Záznamy z kamerového systému může správce sdílet s některými třetími stranami, které zajišťují 
bezpečnost nebo jsou pověřeni obhajobou právních nároků správce a dále s některými orgány veřejné 
moci. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů nebo jsou dalšími správci. Vaše 
osobní údaje můžeme sdílet zejména se zpracovatelem; právními zástupci pro ochranu oprávněných 
zájmů správce; orgány činnými v trestním řízení, soudy či správními orgány v souladu se zákonnými 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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povinnostmi správce. Záznamy mohou být dále sdíleny s osobami, se kterými správce uzavřel smlouvu 
o zpracování osobních údajů, která zaručuje nejméně stejnou úroveň ochrany jako tento dokument. 
 

ZABEZPEČENÍ DAT 
Správce zajišťuje přiměřená technická, kontrolní, bezpečností a organizační opatření před náhodnou 
ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Veškeré přístupy oprávněných 
osob ke kamerovým záznamům jsou umožněné jen v odůvodněných případech a vždy jsou řádně 
zaznamenány.  
 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 
Práva podle bodu 1), 2) a 3) můžete uplatnit na kontaktních adresách uvedených výše. Správce vám 
odpoví do dvou měsíců po obdržení vaší žádosti. 
 
1) Zpřístupnění  
Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás správce zpracovává osobní údaje a v jakém rozsahu. 
Dále máte právo požadovat, aby vám správce zpřístupnili osobní údaje týkající se vaší osoby. Přístup k 
vašim údajům z kamerového systému, případně kopii, vám bude správce schopen poskytnout pouze v 
případech, kdy nebudou negativně dotčeny zájmy třetích osob a zároveň bude schopen identifikovat část 
kamerového záznamu, který obsahuje vaše osobní údaje.  
 
2) Omezení zpracování 
Máte právo požadovat po správci omezení zpracování svých osobních údajů (např. pokud zpochybňujete 
zákonnost zpracování). V takovém případě správce omezí zpracovávání vašich osobních údajů na 
nezbytné minimum, a případně je bude zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních 
nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů 
předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a správce bude ve 
zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom informovat.   
 
3) Námitky proti zpracování 
Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud v takovém případě 
neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy, tyto 
údaje nebudeme dále zpracovávat a bezodkladně je vymažeme.  
 
4) Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů  
Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou www.uoou.cz. 

 


