
 

 

Oznámení ohledně zpracování osobních údajů 

v případech, kdy vstoupíte do prostor obchodního centra FORUM Liberec 

 

Společní správci – společnost Cushman & Wakefield, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000 

Praha, IČO: 49612620, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 

vložka 20834 a společnost Liberec Property s.r.o., se sídlem: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 

1, IČ: 046 07 295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 

250658 a  (oba společně dále jen „Správce údajů“), zpracovává osobní údaje subjektů údajů, kteří 

fyzicky vstoupí do prostor obchodního centra FORUM Liberec, a to takto:  

 

Účely zpracování:  

a. plnění zákonných povinností vlastníka budovy za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany svého 

majetku, za kterýmžto účelem se Správce údajů rozhodl použít video sledování veřejných 

prostor pomocí kamerového systému (CCTV) instalovaného v prostorách nemovitosti, ve 

společných prostorách, na přístupových cestách a parkovištích; 

b. řízení platebního systému pro parkování (výjezd je umožněn po zaplacení parkovacího poplatku, 

a to na základě dočasné registrace SPZ vozidla); 

c. řešení žádostí o údaje a informace předložené příslušnými úřady a institucemi; 

d. archivace, řešení sporů, vyšetřování či jakékoli jiné žádosti / stížnosti (reklamace), jichž se 

stranou naše společnost, jakož i provádění kontrol rizik u postupů a procesů, jakož i provádění 

auditů či šetření na úrovni společnosti; 

e. poskytování bezplatného přístupu k síti WiFi; 

f. účast na marketingových kampaních obchodního centra a udělování cen získaných v takových 

kampaních (např.: podepisování přejímacích protokolů atd.); 

g. vyřizování stížností (reklamací) podávaných v prostorách obchodního centra (např.: formuláře 

pro podání stížnosti/reklamace apod.); 

h. zpracování dotazů na ztráty a nálezy vznesených v prostorách obchodního centra (např.: 

formuláře pro popis ztracených/nalezených věcí atd.). 

 

Zpracovávané kategorie údajů: 

- v souvislosti s používáním systému kamerového dohledu: zobrazení subjektů údajů; 

- v souvislosti s používáním parkovacích prostor: značka, typ a SPZ vozidla, které využívá parkovací 

prostor, zobrazení subjektů údajů; 

- v souvislosti s používáním bezplatné WiFi sítě: tzv. kód MAC zařízení; 

- pokud jde o kampaně obchodního centra, jednotlivé druhy zpracovávaných údajů budou 

uvedeny v nařízení o kampani zveřejněném na webových stránkách obchodního centra. 

 

Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány: 

- návštěvníci a zákazníci obchodního centra; 

- pracovníci nájemců obchodního centra; 



- pracovníci poskytovatelů (dodavatelů)/partnerů/spolupracovníků Správce údajů a/nebo 

nájemců. 

 

Právní základ pro zpracování: 

Vzhledem k výše uvedenému zpracováváme osobní údaje těch subjektů údajů, kteří v prostorách pracují 

nebo případně kteří jen prostory navštíví, a to na základě: 

- zákonných povinností Správce údajů (např. ochrana majetku a dalších věcí, ochrana osob, 

vyřizování žádosti subjektů údajů a/nebo úředních orgánů); 

- souhlasu subjektu údajů (např. pro účast v kampaních); 

- oprávněného zájmu Správce údajů (např. řízení systému pro placení parkování, zpracování 

jednotlivých operací v rámci skupiny, do níž Správce údajů patří). 

 

Doba, po kterou jsou údaje uchovávány: 

Zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění zákonem 

stanovených povinností uložených předpisy specifickými pro naši oblast činnosti. 

Pokud jde o videozáznamy z kamer, obvykle se uchovávají po dobu 20 (dvaceti) dnů, pokud není 

zákonem stanovena delší doba pro jejich zpracování nebo pokud není delší doba pro jejich zpracování 

odůvodněna právními postupy. 

Tzv. kód MAC zařízení se uchovává pouze po dobu, kdy zařízení používá WiFi síť. 

Pokud jde o kampaně obchodního centra, informace vztahující se k uchování údajů budou uvedeny v 

nařízení o kampani zveřejněném na webových stránkách obchodního centra. 

 

Přístup třetích stran: 

Za účelem zajištění dohledu pomocí systému video kamer a také za účelem vydávání přístupových karet 

pro vstup/vjezd do prostor a parkovacích prostor spolupracuje vlastník budovy v souladu se zákonem se 

specializovanými a autorizovanými společnostmi, a to s cílem provádění uvedených činností. 

Takto zpracovávané osobní údaje mohou být taktéž v souladu se zákonem zpřístupněny příslušným 

úředním orgánům a institucím nebo zpracovány v rámci skupiny Cushman & Wakefield a NEPI 

Rockcastle Group, a to za účelem konsolidovaných činností správy skupiny, pro účely auditu a 

v jakýchkoli dalších situacích, kdy právní předpisy stanoví povinnost ke zpracování údajů nebo jejich 

zpracování povolují. 

Pokud jde o kampaně a akce obchodního centra, jakož i o vyřizování stížností (reklamací) a/nebo dotazů 

na ztráty a nálezy, pokud jdou podány v prostorách obchodního centra, u informačních center, obvykle 

Správce údajů spolupracuje se specializovanými poskytovateli – třetími stranami.  

 

Práva subjektů údajů, jejichž údaje jsou zpracovávány zde uvedeným způsobem:  

a) Právo na přístup k údajům – můžete požádat o potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní 

údaje či nikoli, a pokud ano, pak můžete požádat o přístup k nim, jakož i o určité související 

informace. Na vyžádání Vám také vydáme kopii zpracovávaných osobních údajů. Žádost o 



poskytnutí dalších kopií bude zpoplatněna v závislosti na skutečných nákladech, které nám 

vzniknou. 

 

b) Právo na opravu údajů – můžete provést opravu nepřesných osobních údajů a také doplnit 

neúplné údaje, a to včetně poskytnutí doplňujících informací. 

c) Právo na výmaz údajů (tzv. právo být zapomenut/a) – v situacích výslovně upravených právními 

předpisy můžete dosáhnout toho, abychom údaje vymazali. Můžete tedy požádat o vymazání 

osobních údajů, pokud: 

- tyto údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 

zpracovávány; 

- odvoláte svůj souhlas se zpracováním, na jehož základě se zpracování uskutečňuje; 

- nesouhlasíte se zpracováním údajů a využijete práva na nesouhlas se zpracováním; 

- zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní; 

- údaje musí být vymazány, abychom tak splnili nám uloženou zákonnou povinnost. 

d) Právo na omezení zpracování - můžete požádat, aby bylo zpracování /Vašich/ osobních údajů 

v určitých zákonem stanovených situacích omezeno, a to v níže uvedených případech: 

- pakliže zpochybňujete přesnost Vašich údajů, a to po dobu, kdy je ověřována přesnost 

dotčených údajů; 

- pakliže je zpracování protiprávní a Vy nesouhlasíte s vymazáním údajů; 

- pakliže tyto údaje potřebujete pro zjištění, výkon či obhajobu určitých práv před soudem 

a my již dané údaje nepotřebujeme; 

- pakliže jste nesouhlasil/a se zpracováním osobních údajů, a to po dobu, kterou 

potřebujeme, abychom zjistili, zda naše oprávněné zájmy mají přednost před zájmy 

Vašich práv a svobod. 

 V těchto situacích nebudou osobní údaje nadále zpracovávány, s výjimkou uchování údajů. 

e) Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů – kdykoli můžete z důvodů souvisejících 

s Vaší konkrétní situací vznést námitky proti zpracování údajů (včetně profilování) založeném na 

našich oprávněných zájmech, nebo případně při zpracování založeném na nezbytnosti splnění 

úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme byli 

pověřeni. 

 Marketingové materiály rozesílané elektronicky mohou obsahovat stručné informace o 

možnostech, které máte, pokud chcete vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro 

účely provádění přímého marketingu. Pokud vznesete námitky proti zpracování osobních údajů 

pro účely přímého marketingu, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely nadále používány. 

 Právo vznést námitky proti činnostem v oblasti přímého marketingu lze vykonat tehdy, když ke 

zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu dochází (i) na základě našeho 

oprávněného zájmu, nebo (ii) pakliže existuje mezi námi a Vámi smluvní vztah a týká se 

produktů či služeb, které jsou podobné dříve poskytnutým produktům či službám, a nikoli na 

základě uděleného souhlasu. 

f) Právo na přenositelnost údajů – pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem 

souhlasu nebo jsou údaje zpracovávány na základě uzavření a plnění smlouvy s Vámi, máte 

právo získat od nás Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně 

používaném a strojově čitelném formátu, a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci za 

předpokladu, že zpracování probíhá automatizovaně a je-li to technicky možné. 



 

g) Právo vznést stížnost - můžete si stěžovat na způsob, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje. 

Stížnost se podává k Úřadu pro ochranu osobních údajů) – https://www.uoou.cz (dále jen 

„Úřad“). 

h) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním – svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 

můžete kdykoli odvolat, a to v případech, kdy se zpracování zakládá na souhlasu. Odvolání 

souhlasu se zpracováním však má účinky pouze do budoucna a zpracování údajů uskutečněné 

před odvoláním souhlasu se zpracováním zůstává v platnosti. 

i) Další práva související s automatizovaným rozhodování používaným při poskytování  

služeb – pokud činíme rozhodnutí týkající se osobních údajů automatizovaným způsobem a tato 

rozhodnutí mají vážné dopady na Vaši osobu, můžete (a) dosáhnout lidského zásahu do 

zmíněného zpracování, (b) vyjádřit své stanovisko k takovému zpracování, (c) obdržet vysvětlení 

ohledně učiněných rozhodnutí a (d) zpochybnit taková rozhodnutí. 

 

Tato práva (s výjimkou práva kontaktovat Úřad, kteréžto právo můžete uplatnit za podmínek 

stanovených tímto Úřadem – bližší podrobnosti jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Úřadu 

zde: https://www.uoou.cz) mohou být vykonána, ať jednotlivě nebo v souhrnu, zasláním dopisu/zprávy 

jedním z níže uvedených způsobů: 

• poštou na adresu: Soukenné náměstí 2a/669, 460 01 Liberec 1 

• osobně v otevírací době správy centra 

• elektronickou poštou na adresu: gdpr@forumliberec.cz  

Mimoto byl na úrovni skupiny jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection 

Officer) (dále jen „DPO“), na něhož se lze obrátit v případě jakýchkoli obav ohledně ochrany osobních 

údajů a také pro uplatnění práv na ochranu údajů. Na DPO se lze obrátit písemnou formou, pomocí 

podepsané žádosti s uvedením dne sepsání, na kontaktních adresách uvedených výše. 
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