Informační text o kamerovém systému v prostorech společnosti Hotelpro s.r.o.
• účelem zpracování je ochrana majetku a zvýšení bezpečnosti osob
• rozsah zpracování zahrnuje pouze obrazový záznam kamerového systému, bez záznamu zvuku
• správce: Hotelpro s.r.o., IČ: 25649019, se sídlem Budečská 796/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2
• pro kamerový systém nepoužíváme žádné zpracovatele / záznam kamerového systému je uchováván
lokálně na NVR provozovaném společností
• místem zpracování je centrála společnosti Hotelpro s.r.o. na adrese Truhlářská 20, 110 00 Praha 1 a
dále též jednotlivé hotely:
-

Best Western PREMIER Hotel Essence Praha na adrese Senovážné náměstí 27, 110 00 Praha 1
Hotel Atlantic na adrese Na Poříčí 1074/9, 110 00 Praha 1
Hotel Anna na adrese Budečská 17, 120 00 Praha 2
Hotel Páv na adrese Křemencova 1250/13, 110 00 Praha 1

• příjemcem údajů z kamerového systému mohou být pouze orgány činné v trestním řízení nebo
správní orgány pro účely přestupkového řízení
• počet kamer v prostorech jednotlivých hotelů je vždy celkem 3 – 12 kamer
• kamery zabírají v jednotlivých hotelech vstupní prostor a prostor recepce, prostory chodeb a
podzemních garáží a prostory parkovacích míst před hotelem a vně hotelu, prostory baru, serverovnu
• doba uchování záznamů je maximálně 3-16 dní, poté dochází automaticky k vymazání údajů přepisem
novým záznamem, jelikož kamerový systém je založen na režimu smyčky
• režim fungování kamer: nepřetržitý nebo na pohyb
• Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte obecně následující práva:
-

právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,

-

právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly nesprávné, nepřesné, či neúplné,

-

právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

-

právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,

-

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů, či žádostí ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na
nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese sídla Hotelpro s.r.o., či e-mailem na adrese
its@hotelpro.cz.

