CHARAKTERISTIKA GPS SYSTÉMU SPRÁVCE
SPADIA LAB, a.s.
se sídlem Rožnovská 241, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 285 74 907, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. B 4117
e-mail: gdpr@medivis.cz (dále jen „Správce“).

SPRÁVCE

Jednotlivé GPS lokátory jsou umístěny ve služebních vozidlech Správce, kdy k aktivaci dochází v okamžiku
otočení klíčku v „zapalování“.

1.

Umístění GPS lokátorů

2.

Kde je monitoring
používán

3.

Právní titul zpracování
osobních údajů
(zákonnost zpracování)

4.

Kategorie subjektů
údajů

5.

Popis kategorií osobních
údajů

Identifikační údaje ve formě GPS (poloha).

6.

Účel zavedení sledování
služebních vozidel
pomocí GPS (účel
zpracování)

Ochrana a správa majetku Správce, tj. zejména zabezpečení ochrany a správy vozidel Správce, vedení
evidence jízd (knihy jízd), prokázání daňové uznatelnosti výdajů na pohonné hmoty, daňové účely
(oprávněné zájmy Správce).

7.

Podmínky sledování
služebních vozidel
pomocí GPS a popis
způsobu monitoringu
(technická a organizační
bezpečnostní opatření)



Správce využívá službu s názvem „WEBDISPEČINK“ provozovanou společností PRINCIP a.s., se sídlem
Hvězdova 1689/2a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 416 90 311;



data jsou ukládána na server poskytovatele sytému a Správce k nim má přístup přes speciální internetovou
aplikaci umístěnou na webu www.webdispecink.cz bez nutnosti instalace. Předmětná internetová aplikace
je zabezpečená proti zneužití SSL protokolem a přístup do ní mají přes jedinečné přístupové heslo pouze
pracovníci Správce využívající předmětná vozidla a dále pracovníci Správce, jež jsou pověřeni činností,
která souvisí se zpracováním předmětných osobních údajů;



WEBDISPEČINK je zabezpečen jedinečným přístupovým heslem konkrétního zaměstnance Správce a do
tohoto softwaru má tedy přístup jen a pouze zaměstnanec, který vozidlo využívá nebo zaměstnanec, který
je pověřen činností, která souvisí se zpracováním předmětných údajů;



vozidla Správce opatřena GPS lokátory jsou v některých případech využívána i pro soukromé účely, kdy
před každou jízdou s vozidlem je zaměstnanec Správce povinen v GPS lokátoru zadat, zda-li konkrétní
jízda s vozidlem je jízdou služební nebo soukromou. V případě soukromé jízdy je zpracováván pouze údaj
o počtu najetých km, jež je podstatný pro vedení evidence jízd (knihy jízd).

sledování služebních vozidel pomocí GPS satelitů.


zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce – článek 6 odst. 1. písm. f) GDPR.
posádka vozidla vybaveného GPS systémem (primárně zaměstnanci Správce).

8.

Lhůta pro výmaz
osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány jen a pouze po nezbytnou dobu v souladu s technickými
možnostmi sledovacího GPS systému.

9.

Příjemci osobních údajů

 Správce, vedoucí zaměstnanci Správce;
 v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení či jiné orgány veřejné moci zejména v rámci
plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy;

 v odůvodněných případech jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna);
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.

10.

Jakým způsobem jsou
subjekty údajů
informovány o
používání GPS
monitoringu

ústní informace.
písemná informace.
elektronická forma.

11.

Zpracovatel

Nevyužívá se.

12.

Soulad s GDPR

Správce má za to, že plní všechny podmínky předepsané v rámci GDPR. Zejména tedy že (i.) vyhodnotil
možná rizika spojená se zpracováním osobních údajů v podmínkách Správce; (ii.) přijal taková organizační a
technická opatření, aby znemožnil neomezený přístup třetích osob ke zpracovávaným osobním údajům; (iii.)
zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku; (iv.) Správce plní informační povinnost ve vztahu
k subjektům údajů.
Tato informace je aktualizována a odpovídá skutečnému stavu ke dni 01.02.2020.

