GDPR – penzion Pod Bílou skálou
Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů
Za účelem splnění svých povinností vyplývajících provozovateli penzionu Pod Bílou skálou,
společnosti PROPERITY DORADO, a.s., IČ 27758745, sídlem Bauerova 491/10, Pisárky,
603 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. B 5262 (dále jen „správce
osobních údajů“), ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v souladu
s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), Vás jako správce zpracovávající Vaše osobní
údaje, informujeme o podrobnostech zpracování a právech souvisejících se zpracováním
osobních údajů.
Správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace objednávek,
rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jemu nabízených a poskytovaných služeb, a
dále v případech jemu zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za
účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací
kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.
Ve výše uvedených případech je správce osobních údajů v souladu s ustanovením § 5 odst. 2
písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle čl. 6 odst. 2 písm. b)
a f) Nařízení oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, na základě
nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů a pro účely oprávněných
zájmu správce osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu
nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby
(konkrétně jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a informace o vybraném ubytování a
počtu ubytovaných osob). Osobní údaje zpracovává společnost PROPERITY DORADO, a.s.
jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně v elektronické podobě a
také v listinné podobě.
Jakékoli osoby – zaměstnanci správce údajů, kteří přijdou do styku s osobními údaji, jsou
povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních
opatřeních k jejich ochraně.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dovolujeme upozornit na
existenci Vašeho práva požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, práva na
jejich opravu nebo výmaz, a/nebo omezení zpracování, a dále práva vznést námitku proti
zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Máte právo podat stížnost u dozorového
orgánu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Vyplněním a odesláním registračního formuláře k objednávce ubytování berete na vědomí, že
dojde ke zpracování Vámi zadaných osobních údajů provozovatelem penzionu Pod Bílou
skálou, společností PROPERITY DORADO, a.s. a udělujete tak souhlas s tímto
zpracováním, v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem realizace objednávek,
rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se námi nabízených a poskytovaných služeb, a
dále v případech nám zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za
účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací
kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné. Právním
základem pro zpracování osobních údajů je poskytování ubytovacích služeb. Osobní údaje
jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném,
zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby.

