
INFORMACE SPRÁVCE 

PRO NÁVŠTĚVNÍKY POLIKLINIKY 

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 
 

 

 

 

(dle čl. 13 odst. 1 GDPR) 

a) Správce osobních údajů: DOFRA, s.r.o. 

se sídlem Rožnovská 241, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

IČ: 465 77 998 

spisová značka: C 3414 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

e-mail: info@dofra.cz nebo www.dofra.cz  

b) Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů: 

Není jmenován. 

c) Účely zpracování: 

 

Právní důvod 

zpracování: 

(i) ochrana majetku a zdraví prostřednictvím kamerového systému; 

 

(i) oprávněné zájmy Správce či třetí strany. 

d) Kategorie příjemců 

osobních údajů: 

(i) advokátní kancelář; 

(ii) pojišťovna; 

(iii) externí IT specialista; 

(iv)   orgány veřejné moci. 

e) Oprávněné zájmy 

Správce: 

Zpracování osobních údajů za účelem ochrany majetku a zdraví. 

f) Úmysl předat osobní 

údaje do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci: 

Správce nemá v úmyslu. 

(dle čl. 13 odst. 2 GDPR) 

a) Doba uložení osobních 

údajů: 

Záznamy jsou uloženy pod dobu 7 dnů ode dne zachycení. V případě řešených incidentů 

je záznam uchován po nezbytnou dobu. 

b) Práva subjektů údajů 

ve vztahu k osobním 

údajům - vůči Správci: 

(i) požadovat přístup; 

(ii) požadovat opravu nepřesných údajů; 

(iii) požadovat výmaz; 

(iv) požadovat omezení zpracování; 

(v) vznést námitku proti zpracování; 

(vi) požadovat přenositelnost údajů. 

c) Právo odvolat souhlas: Zpracování není založeno na souhlasu se zpracováním. 

d) Právo podat stížnost 

u dozorového úřadu: 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu 

osobních údajů (www.uoou.cz).  

e) Zákonný/smluvní 

požadavek na 

poskytnutí údajů 

a důsledky 

neposkytnutí 

Poskytnutí osobních údajů je založeno jak na smluvním, tak na zákonném požadavku. 

Neposkytnutím osobních údajů může dojít zejména k porušení právních předpisů a/nebo 

k nemožnosti uzavřít smlouvu. 

f) Automatizované 

rozhodování/profilování 

Není prováděno. 

 

 

 

 

Tato informace je aktualizována a odpovídá skutečnému stavu ke dni 23.05.2018. 

 

Tato informace je určena návštěvníkům budovy Polikliniky a podnikatelského centra ve Frenštátě 

pod Radhoštěm, jakožto subjektům osobních údajů, zpracovávaných Správcem prostřednictvím kamerového 

systému. Návštěvníkem budovy polikliniky se rozumí každá osoba, která vstoupí do monitorovaných prostor 

a jejich přilehlého okolí. 
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