Informace ke zpracování osobních údajů
Informace ke zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních
údajů“).
Ubytovatel Alena Boháčová Pension Florian Frymburk, IČ: 16826507, se sídlem Frymburk č.
251, PSČ 38279 , ŽL vydaný OŽÚ Český Krumlov, ev. č. 330200-16984-00, e-mail kontakt:
info@florian-frymburk.cz (dále jen ubytovatel) o Vás jako správce osobních údajů zpracovává či
bude zpracovávat osobní údaje, to vše ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, které jste
ubytovateli poskytl/a či poskytnete, a to v souvislosti s poskytnutím ubytovacích služeb
ubytovatelem v jím provozovaných prostorách (Pension Florian, 38279 Frymburk č. 251).
Ve smyslu § 5 odst. 4 a § 11 Zákona o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že :
•

•

Osobní údaje Vaše, jakož i spolucestujících osob, které je třeba vyplnit (nebo jsou
automaticky vyplněny dle zadaných údajů) v rezervačním formuláři umístěném na webové
stránce www.florian-frymburk.cz (dále jen „rezervační formulář“) se poskytují pro
•

účely sjednání, uzavření, plnění smlouvy o ubytování a pro případné uplatnění nároků
z ní vyplývajících (vyjma osobních údajů spolucestujících)

•

pro účely vedení evidenční knihy a splnění povinnosti ubytovatele dle zákona č.
565/1990 Sb., v případě cizinců pak současně i pro

•

účely vedení domovní knihy a splnění povinnosti ubytovatele dle zákona č. 326/1999 Sb.
a pro

rozsah poskytnutí údajů :
•

pro účely pod bodem 1. a. – jméno, příjmení, bydliště, datum narození, e-mail a telefon,
datum zahájení a ukončení pobytu, částka za ubytování a služby s ubytováním spojené,

•

pro účely pod bodem 1. b. – u fyzické osoby poplatníka místního poplatku doba
ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa
trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu,

•

pro účely pod bodem 1. c. – jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok
narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování a

•

vzhledem k povaze stávajících (i potenciálních) vzájemných vztahů (smluvní vztahy) je
poskytnutí shora uvedených údajů a/nebo souhlasu k jejich zpracování (je-li vyžadován)
dobrovolné. Odmítnutí jejich poskytnutí v požadovaném rozsahu má však zpravidla za
následek nemožnosti uzavření příslušné smlouvy (údaje poskytované pro účely obsažené
v bodu 1 písem a. - c.). Ubytovatel smí zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem osoby,
k níž se údaje vztahují, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon o ochraně osobních údajů
stanoví vyjímky, kdy není třeba souhlasu ke zpracování osobních údajů. Zákon o ochraně
osobních údajů tak činí v § 5 odst. 2, kdy je zpracování údajů nezbytné pro uzavření a plnění
smluv či pro ochranu práv a právem chráněných zájmů ubytovatele (údaje pod bodem 2
písem. a) a b) nebo pro dodržení právní povinnosti uložené Ubytovateli zákonem (údaje pod
bodem 2 písem. c) .

•

Zpracovávat osobní údaje lze po dobu nezbytnou pro dosažení stanovených účelů, pro které
jsou osobní údaje zpracovávány, nejdéle však po dobu platnosti příslušné smlouvy či do
úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (případně po dobu
stanovenou příslušnými právními předpisy).

•

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávat (manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní
techniky) osoby zvláště k tomu pověřené. Tyto osobní údaje budou zabezpečeně
uchovávány v elektronické nebo papírové formě se zabezpečeným přístupem.

•

Ubytovatel je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly
zpracovávány, nebo na základě vaší žádosti dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

•

Máte právo dle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo přístupu ke
svým osobním údajům a na základě vaší písemné žádosti vám správce osobních údajů
bezplatně poskytne informace o osobních údajích o vás zpracovávaných.

•

Máte právo, domníváte-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí
zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního
života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů :
•

požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení

•

požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Správce nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li vaše
žádost shledána oprávněnou.

•

Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem
nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví vaší žádosti podle
předchozího odstavce, můžete se na tento úřad obrátit přímo.

•

Ubytovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly
shromažďovány.

