
Informace o zpracování osobních údajů 

Společnost MERO ČR, a.s. jako správce osobních údajů tímto v souladu s č. 13 a čl. 14 nařízení Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 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)(dále 
jen „Nařízení“) poskytuje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. 

 

I. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je společnost MERO ČR, a.s., se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
IČO: 60193468. 

Kontaktní údaje 
e-mail: info@mero.cz 
tel: 315 701 100 
fax: 315 720 110 
ID datové schránky: a4we6rx 
 
 

II. Účely zpracování osobních údajů 
 
Správce zpracovává osobní údaje za účelem povědomí o tom, které osoby vstupují do objektů, jejichž 
vlastníkem či nájemcem je správce a dále za účelem ochrany majetku správce a třetích osob.  
 

 
III. Oprávněné zájmy správce 

 
V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, je oprávněným zájmem 
správce zájem na ochraně majetku správce a jeho stálé kontroly, zájem správce na ochraně života a zdraví 
osob, které se souhlasem správce vstupují do objektů správce a dále zájem na ochraně majetku třetích osob, 
jež se nachází v objektech či zařízeních vlastněných/užívaných správcem. 
 

IV. Kategorie příjemců osobních údajů 
 
Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy v rámci plnění povinností stanovenými 
příslušnými právními předpisy. 
Osobní údaje budou dále poskytovány zaměstnancům správce, do jejichž popisu pracovní funkce náleží činnost, 
ve vztahu, k níž jsou osobní údaje zpracovávány. 
 

V. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 
 
- adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, číslo průkazu, údaje umožňující kontakt se subjektem 

údajů – např. telefonní číslo, e-mailová adresa aj.) 
- video záznam (tj. záznam pořízený kamerou) 

 
 

VI. Doba uložení osobních údajů 



V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech a ve spisovém a archivním řádu správce, 
budou osobní údaje uloženy po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných 
smluv a z právních předpisů. 
Záznam z kamerového systému je uložen po dobu 7 dnů. 
 

VII. Práva subjektu osobních údajů 
 
1) Právo na přístup k osobním údajům 
Jako subjekt osobních údajů máte právo být informován, jaké údaje o Vás jsou zpracovávány, za jakým účelem, 
po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získány, komu jsou případně předány a kdo je dál zpracovává, a jaká 
máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů.  
 
2) Právo na opravu osobních údajů 
Jako subjekt osobních údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní 
údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních 
údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 
 
3) Právo na výmaz (právo být zapomenut) 
Jako subjekt osobních údajů máte právo požadovat odstranění osobních údajů z evidence správce pokud: 
- jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně; 
- zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich 

zpracování; 
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
- vznesete námitky proti zpracování osobních údajů podle č. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné 

převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 
Nařízení. 

 
4) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů 
V určitých případech uvedených níže můžete požadovat, aby Vaše osobní údaje byly vynechány z dalšího 
zpracování, ale pouze po omezenou dobu. Zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno, když: 

 
- jako subjekt údajů popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti 

osobních údajů; 
- zpracování je protiprávní, tj. bez právního základu, a Vy jako subjekt údajů odmítáte výmaz osobních údajů 

a žádáte místo toho o omezení jejich použití; 
- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy jako subjekt údajů je požadujete pro 

určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
- Vy jako subjekt údajů jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu 

správce či třetích osob, ale dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad 
oprávněnými důvody subjektu údajů, v takovém případě bude zpracování osobních údajů omezeno po 
tuto dobu. 

 
5) Právo na přenositelnost údajů 
V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě nebo se zpracování osobních 
údajů provádí automatizovaně, máte jako subjekt údajů právo získat své osobní údaje ve strukturované 
strojově čitelné podobě, či můžete požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to 
(technicky) možné a proveditelné. 
 
6) Právo vznést námitku 



Jako subjekt údajů máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní 
situace. Toto právo můžete uplatnit: 
 
- u zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní 

moci nebo 
- v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na 

přenositelnost údajů. 
 
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to v případě, že 
se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Nařízení či jiného právního předpisu. 
 

 
VIII. Uplatnění práv subjektu osobních údajů 

 
Svá práva mohou subjekty osobních údajů uplatňovat ústně či písemně, tj. formou písemné žádosti. 
Kontaktní údaje pro uplatnění práv jsou uvedeny v čl. I tohoto dokumentu. 


