Zpracovávaná data a důvod jejich shromažďování
Společnost LASER TECHNOLOGY s.r.o. zpracovává osobní data zaměstnanců a zákazníků
(fyzických i právnických osob). Účel jejich shromažďování vychází ze zákonné povinnosti
vedení firemní dokumentace, z potřeb personálního zajištění pracovních pozic firmy a
efektivního fungování zaměstnaneckého či obchodního vztahu se zaměstnanci, zákazníky a
dodavateli. Důvody vychází z nutnosti zajištění vzájemné obchodní komunikace a
vystavování daňových či evidenčních dokladů, které jsou vyžadovány ze strany finanční a
sociální správy.
Stejně tak u zaměstnaneckého poměru je nutné vést výše zmíněné údaje z důvodu
komunikace s finanční či sociální správou a v případě pracovního úrazu jednoznačně prokázat
míru zavinění poškozeného nebo zaměstnavatele.

Účel využívání kamerového systému:

a. zvýšení bezpečnosti a ochrany života a zdraví při práci (např. prevence před
porušováním předpisů o bezpečnosti práce, objasnění příčin pracovního úrazu,
přijímání opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany života a zdraví při práci
v návaznosti na objasnění předchozích incidentů);

b. ochrany majetku zaměstnavatele (např. zaměstnanci pracují ve výrobě se
složitými a drahými přístroji; v minulosti se objevily případy odcizení
pracovních nástrojů; objasnění příčin havárií);

c. ochrany majetku zaměstnanců (např. zaměstnanci dojíždějící do zaměstnání
na kole, která jsou umístěna v monitorovaném areálu zaměstnavatele;
v minulosti již kamerový systém pomohl při identifikaci pachatele krádeže);

d. ochrany zdraví a majetku dalších subjektů (v areálu působí více společností;
zaměstnavatel byl v minulosti nařčen ze způsobení škod jiným subjektům
v areálu, přičemž kamerový záznam napomohl k vyvrácení tohoto tvrzení;
v areálu se též mohou pohybovat či zde mít svůj majetek další osoby – zákazníci,
dodavatelé atd.).

Kamerový systém tedy slouží k ochraně oprávněných zájmů (života, zdraví, majetku)
zaměstnavatele, zaměstnanců i třetích osob. Právním důvodem zpracování je čl. 6 odst.
1 písm. d), f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016.
Záznamy nejsou kontinuálně (nepřetržitě) sledovány v reálném čase. Oprávněná osoba
záznamy vyhodnocuje v případě, kdy je to nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů
zpracování (např. dojde k pracovnímu úrazu, k ohlášení krádeže, ke vzniku škody).

Přístup k záznamům je zaheslovaný a je povolen pouze oprávněným osobám. Zařízení
se nacházejí v uzamčené místnosti, do které mají přístup pouze pověřené osoby.

