
 

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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 jen „GDPR“) 

 

Obchodní společnost GARDIA , s. r. o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava 2, IČO: 25827219 
zajišťující ostrahu areálu na adrese Vsetín – Jasenice 712, 755 01 Vsetín, jako zpracovatel osobních údajů (dále 
jen „zpracovatel“) tímto informuje o zpracování osobních údajů osob vstupujících/vjíždějících do areálu společnosti 
Austin Detonator s.r.o. se sídlem Vsetín – Jasenice 712, 755 01 Vsetín IČO: 25689916 (dále jen „správce“) 

Pro kontaktování správce ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv subjektů podle GDPR 
je možné využít tyto kontakty:  

Kontaktní osoba: Pracovník ochrany osob a majetku (OOM) 

Tel.: +420 571 404 616 

E-mail: gdpr@austin.cz 

 

I. Kategorie subjektů osobních údajů 

Subjekty údajů jsou všechny osoby vstupující či vjíždějící do areálu. 

 

II. Kategorie osobních údajů:  
- jméno, příjmení, titul  
- číslo občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladů totožnosti a doba jeho platnosti 
- informace o zaměstnavateli případně o jiném subjektu, jménem kterého je návštěva uskutečněna 
- registrační značka vozidla  
- podpis 
- případně další údaje uvedené na návštěvním povolení 

(dále jen „OÚ“) 

 

III. Kategorie příjemců 
- poskytovatel služby ostrahy areálu 
- orgány veřejné moci 

 

IV. Účel zpracování 

OÚ jsou zpracovávány za účelem ochrany majetku a zajištění bezpečnosti v areálu a v jednotlivých objektech, 
které se v něm nacházejí, příp. jako důkazní prostředek v případě trestních, civilních nebo přestupkových řízení. 
Ke zpracovávání OÚ tedy dochází zejména za účelem evidence příchodů a odchodů, resp. vjezdů a výjezdů, osob 
a vozidel do areálu, a to z důvodu zajištění bezpečnosti osob, majetku, provozu a výroby v rámci areálu. 
Zpracování OÚ je nezbytné pro ztotožnění osob pohybujících se v areálu a plnění legislativních požadavků, 
kterými je správce vázán. Pokud by měl správce v úmyslu OÚ dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který 
byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném 
účelu a příslušné další informace o zpracování osobních údajů. 

 



 

V. Právní základ pro zpracování a oprávněné zájmy správce 

Správce zpracovává OÚ za podmínek uvedených v čl. 6 odst. 1 GDPR pro účely oprávněných zájmů správce či 
třetí strany. Zpracování OÚ pro účel oprávněného zájmu správce nebo třetí strany spočívá v:  

- ochraně majetku správce včetně ochrany zdraví a majetku osob v areálu,  
- ochraně práv a právem chráněných zájmů správce a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním 

řízení a správním řízení. 

 

VI. Způsob zpracování a ochrany OÚ 

Zpracování OÚ, tj. záznamů o osobách vstupujících či vjíždějících do areálu, provádí správce prostřednictvím 
zpracovatele. Zpracování zpracovatelem je prováděno na základě smluvního vztahu mezi správcem a 
zpracovatelem za dodržení požadavků na ochranu osobních údajů při zpracování. 

Ke zpracování dochází elektronicky a manuálně v písemné podobě. Mohou být využity následující prostředky:  

Elektronická databáze přístupového systému a formulář Návštěvní povolení.  

Záznamy mohou být poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům jako důkazní 
prostředek v případě trestních nebo přestupkových řízení. Záznamy mohou být rovněž použity jako důkazní 
prostředek v civilním řízení. Za účelem zabezpečení zpracování OÚ a zajištění jejich ochrany přijali správce i 
zpracovatel technická a organizační opatření, aby minimalizovali rizika spojená se zpracováním, zejména riziko 
náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměňování, neoprávněného zpřístupnění OÚ, nebo 
neoprávněného přístupu k nim. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani 
profilování. 

 

VII. Doba uložení OÚ 

OÚ subjektů údajů jsou správcem zpracovávány po dobu, která činí tři roky od vzniku záznamu v elektronické nebo 
písemné podobě. Poté jsou OÚ řízeně smazána ze systému nebo skartována, jsou-li v písemné podobě. 

 

VIII. Práva subjektu údajů  

Subjekt údajů má následující práva:  

- na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR,  
- na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR,  
- na výmaz za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR,  
- na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,  
- na splnění oznamovací povinnosti správcem ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení 

zpracování podle čl. 19 GDPR,  
- na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,  
- vznést námitku podle čl. 21 GDPR,  
- nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. 

profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká podle čl. 
22 GDPR, 

- na oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů od správce podle čl. 34 GDPR,  
- podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů). 


