Vážení návštěvníci kliniky ReGeneo,

dovolujeme si Vás tímto informovat o tom, že prostory recepce a vstupní chodby jsou pro účely zajištění
ochrany majetku monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem. V daných prostorech dochází
k pořizování obrazových (nikoliv zvukovým) záznamů, na jejichž základě je možné Vás identifikovat („Osobní
údaj“) a tím dochází ke zpracování těchto Osobních údajů. Správcem takového zpracování je společnost
ReGeneo s.r.o., sídlo společnosti: Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6, IČ: 04562348 („Správce“).
Toto zpracování je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě opravného zájmu Správce,
kterým je zabezpečení jeho majetku. Tímto berete na vědomí, že osobní údaje v rozsahu výše uvedeném jsou
zpracovávány na základě právem stanovených titulů, a tedy bez nutnosti Vašeho souhlasu.
Správce se při zpracování osobních údajů bude řídit ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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)
(„GDPR“).
Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům veřejné moci. V případě existujícího bezpečnostního incidentu
by měla být data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu.
Osobní údaje nebudou předávány do jiných zemí.
Nahraný obrazový záznam bude Správce uchovávat pouze po dobu 45 dní, po které bude záznam
nenávratně vymazán. Déle budou záznamy uchovávány pouze v případě bezpečnostního incidentu, kdy bude
záznam předán orgánům veřejné moci, které mohou záznam uchovávat po dobu řešení tohoto bezpečnostního
incidentu a případně déle v souladu s příslušnými právními předpisy.
Po dobu zpracování osobních údajů máte právo:
a) požádat Správce o informaci o tom, zda Vaše údaje jsou zpracovávány, či nikoli a pokud ano tak, za
jakým účelem, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně informací o zdrojích těchto údajů,
plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. Požádáte-li
o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem, Správce Vám bez zbytečného
odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další kopii může Správce účtovat
přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů spojených s poskytnutím kopie);
b) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7 (posta@uoou.cz);
c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
d) právo na omezení zpracování osobních údajů;
e) právo vznést námitku, po níž Správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li, že existují
závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu
údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
V případě jakýchkoli dotazů či žádostí týkající se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na:

info@regeneo.cz.

