Záznamy o zpracování osobních údajů dle čl. 30 odst. 1 GDPR - zpracování v pozici správce
Monitoring ochrany osob a majetku
Správce:
Osoba odpovědná za tento záznam o zpracování:
Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů / kontaktní osoba:
Zástupce pověřené osoby pro ochranu osobních údajů / kontaktní osoby:
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Povinně vyplňované položky dle čl. 30 GDPR

Kategorie
osobních údajů

Účel zpracování

Osobní údaje
zaznamenané
prostřednictvém
kamerového
systému - vizuální
záznam

Monitoring
ochrany osob a
majetku

Vnitřní organizace

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

Kategorie
subjektů údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů,
včetně příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních
organizacích

Plánované lhůty
pro výmaz
jednotlivých
kategorií (je-li to
možné)

Zaměstnanci, jiné
osoby

-

20 dní

Použití
pseudonymizace
nebo šifrování

Zajištění důvěrnosti a integrity

Dostupnost a
odolnost systémů
a služeb
zpracování

hesla, klíče

UPS, firewall

Proces pro
pravidelné
vyhodnocení
opatření

Společný
správce (pokud Kde jsou v rámci organizace
existuje)
osobní údaje zpracovávány
(např. ve kterém oddělení)?

-

Výrobní oddělení
IT oddělení

Nepovinně vyplňované položky
Neelektronické
uchování dat

Informační povinnost

Zákonný důvod pro
zpracování

Od koho jsou osobní údaje
získány?

Z čeho vyplývá požadavek
poskytnout osobní údaje a je
poskytnutí povinné?

Opravněný zájem správce
(ochrana majetku a ochrana
zdraví osob), souhlas

Zaměstnanci, jiné osoby

Ani ze zákona, ani ze smlouvy,
je povinné obvykle u
zaměstnanců, u jiných osob
obvykle nepovinné

Postup vůči subjektům údajů

Dochází k
automatizovanému
rozhodování, resp.
profilování?

Pokud byly osobní
údaje získány na
základě souhlasu,
kde je souhlas
uchován?

Ne

Mzdová účtarna

Kdy je subjekt
údajů řádně
informován?

Dokument, kde
jsou informace
uvedeny

Způsob uchování
a umístění
osobních údajů

Elektronické uchování dat

Informační
systém

Umístění serveru,
popř. způsob
uchování

Sever ve firmě

Vizuální záznam

Provozovatel
serveru

Údaje o zpracovateli

Právní důvod
užívání serveru

Jméno a kontakt
na zpracovatele

Umístění
zpracovatele

Právní důvod
zpracování

Poznámka
Případní další zpracovatelé

