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Osobní údaje 
zaznamenané 

prostřednictvém 
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systému - vizuální 
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Monitoring 
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majetku 

Zaměstnanci, jiné 
osoby

- 20 dní hesla, klíče UPS, firewall -
Výrobní oddělení
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Opravněný zájem správce 
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Zaměstnanci, jiné osoby
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Ne Mzdová účtarna Sever ve firmě Vizuální záznam

Kategorie 
osobních údajů

Účel zpracování
Kategorie 

subjektů údajů

Kategorie příjemců 
osobních údajů, 
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organizacích

Společný 
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Záznamy o zpracování osobních údajů dle čl. 30 odst. 1 GDPR - zpracování v pozici správce
Monitoring ochrany osob a majetku

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů / kontaktní osoba:
Zástupce pověřené osoby pro ochranu osobních údajů / kontaktní osoby:

Nepovinně vyplňované položky

Správce:
Osoba odpovědná za tento záznam o zpracování:

Povinně vyplňované položky dle čl. 30 GDPR

Elektronické uchování dat Údaje o zpracovateli

Poznámka

Postup vůči subjektům údajů

Plánované lhůty 
pro výmaz 

jednotlivých 
kategorií (je-li to 

možné)

Informační povinnostObecný popis organizačních a technických bezpečnostních opatření dle čl. 32 odst. 1 GDPR (je-li to možné)


