Informace o zpracování osobních údajů hostů.

Vážení hosté, na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) vám
sdělujeme, že v souvislosti s vaším pobytem provádíme zpracování vašich osobních údajů. Jako
správce osobních údajů shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s výše
uvedeným nařízením. Naši zaměstnanci a jiné osoby, které s námi spolupracují, jsou povinni
provádět ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a
ostatních národních zákonných předpisů.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ
Osobní údaje dětí mladších 16 let společnost nezpracovává.

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě, že subjekt údajů elektronicky (zejména e-mailem, prostřednictvím webových stránek a
datové schránky), telefonicky či osobně kontaktuje společnost, můžete být požádán o sdělení
určitých údajů o sobě nebo jeho společnosti.
Těmito údaji mohou být zejména:
a) jméno a příjmení
b) obchodní firma
c) adresa nebo sídlo společnosti
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo
e) telefonní číslo
f) e-mailová adresa

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Údaje, které jsou subjekty poskytovány, používá společnost k tomu, aby subjekty kontaktovala zpět a
poskytla jim informace, o které požádaly, pro účely podnikání nebo pro účely plnění zákonných
povinností.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány
pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

4. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Osobní údaje zpracovává výlučně společnost (tj. její členové a zaměstnanci) a subdodavatelé
společnosti, kteří pro ni provádí jejich zpracování.

Osobní údaje mohou být předány:
 externí účetní (více informací na vyžádání)

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje společnost zpracovává po dobu, po kterou poskytuje své služby či plní vzájemnou
smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností a podle platných právních
předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z
přidané hodnoty.

6. PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve vztahu prováděnému zpracování osobních údajů má subjekt údajů následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům
b) právo na opravu
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“)
d) právo na omezení zpracování údajů
e) právo vznést námitku proti zpracování
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
Všechna shora uvedená práva může subjekt údajů uplatnit tak, že kontaktuje firmu na e-mailové
adrese penzion@ucejpu.cz. Stížnost může podat i u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).
 Právo na přístup znamená, že si subjekt kdykoliv může požádat o potvrzení, zda
osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za
jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude
společnost zpracovávat, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či
vznést námitku, odkud společnost osobní údaje získala. Také má subjekt právo získat
kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další
poskytnutí pak může zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu
administrativních nákladů.
 Právo na opravu znamená, že subjekt může kdykoliv požádat o opravu či doplnění
jeho osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 Právo na výmaz znamená, že společnost musí vymazat osobní údaje pokud: (i) již
nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii)
zpracování je protiprávní, (iii) vznese subjekt námitky proti zpracování a neexistují
žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to ukládá zákonná
povinnost.
 Právo na omezení zpracování znamená, že dokud společnost nevyřeší jakékoliv
sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, musí omezit zpracování osobních
údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu
určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 Právo vznést námitku znamená, že subjekt může vznést námitku proti zpracování
jeho osobních údajů, které společnost zpracovává pro účely přímého marketingu
nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro
účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Dostupné také v tištěné formě na hotelové recepci.

EJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

