Informace o zpracování osobních údajů
Správce (ubytovatel) zpracovává osobní údaje subjektu údajů (hostů) v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně
osobních údajích
Ubytovatel jako správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů (hostů):
-

v případě, že se jedná o lázeňský nebo rekreační pobyt v lázeňských místech a v místech
soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, či o poplatek z ubytovací
kapacity, je-li vybírán, podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je ubytovatel
povinen vést v písemné podobě ubytovací knihu, do které zapisuje tyto osobní údaje: jméno,
příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo
občanského průkazu nebo cestovního dokladu, dobu a účel ubytování fyzické osoby,
které ubytování poskytl.
Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6-ti let od provedení posledního zápisu. Osobní
údaje jsou vedeny v neautomatizované (listinné) podobě.

-

v případě, že se jedná o pobyt v kontextu ustanovení § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky, ubytovatel je povinen vést ubytovací knihu, s těmito
osobními údaji: jméno a příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, státní občanství, číslo
cestovního dokladu, počátek a konec ubytování ubytovaného cizince.
Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Osobní
údaje jsou vedeny v automatizované i neautomatizované (listinné) podobě. Osobní údaje jsou
předávány Polici České republiky.

-

v případě rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů, jsou
zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo,
e-mailový kontakt, délka pobytu. Účelem zpracování je zajištění rezervace hosta, právní
základ tvoří uzavření či plnění smlouvy.
Tyto údaje jsou zpracovávány 3 roky, lhůta je stanovena občanským zákoníkem, ustanovením
§ 629 - obecná tříletá promlčecí doba pro výkon práva. Osobní údaje jsou zpracovávány
v automatizované i neautomatizované (listinné) podobě.

-

v případě rezervace ubytování - na recepci osobně a telefonicky – jsou zpracovávány tyto
osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailový kontakt a délka pobytu. Účelem
zpracování je zajištění rezervace hosta, právní základ tvoří uzavření či plnění smlouvy.
Tyto údaje jsou zpracovávány 3 roky, lhůta je stanovena občanským zákoníkem, ustanovením
§ 629 - obecná tříletá promlčecí doba pro výkon práva. Osobní údaje jsou zpracovávány
v automatizované i neautomatizované (listinné) podobě.

Práva subjektu údajů (host)
- Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, na jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
- Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež Ubytovateli
poskytnul. Ubytovatel na základě žádost hostovi poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne
jinému jednoznačně určenému správci. 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
(www.uoou.cz).
Kontaktní údaje správce (ubytovatele): CONACO FACILITY, s. r. o., se sídlem Prokopská 291,
565 01 Choceň, IČ: 01833197 provozující Penzion Bludička, Mařákova 651, 570 01 Litomyšl.
e-mail: info@bludicka.cz, tel. 603 836 642

