
 

Informace o nakládání s osobními údaji 

 

 

1. Společnost Penzion jako víno., IČ: 75880091 “Správce”) zpracovává osobní údaje v 

souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”) a dalšími 

právními předpisy. Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a 

dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, on-line portálů. apod.), 

které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává 

údaje od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných 

povinností ve smyslu níže uvedeného. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, 

datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého 

bydliště a datum narození mohou být zpracovány za účelem uzavření a plnění 

smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen ”smlouva”) a za účelem 

uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje v rozsahu údajů 

jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, 

číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být 

zpracovány za účelem plnění povinností Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 

Sb.,o místních poplatcích v platném znění. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, 

příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, 

číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu 

mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v 

platném znění. 

 

 

2. Osobní údaje bude penzion zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo 

prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím 

zpracovatelů pověřených penzionem na základě smluv o zpracování osobních údajů. 

Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných penzionem, jejich 

opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti 

zpracování. Host má dále právo získat od penzionu osobní údaje, které se hosta týkají 

a údajů, jež penzionu poskytnul. Penzion na základě písemné žádosti hosta poskytne 

údaje bez zbytečného odkladu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou 

zpracovávány automatizovaně. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému 

zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, 

kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

17. 07. 2018 schválil Jakub Huták, DiS. 


