SDĚLENÍ KE SPLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINOSTI

Společnost HOTEL TATRA KOPŘIVNICE, s.r.o., IČO: 25858874, se sídlem: Žerotínova 1114, 755 01
Vsetín (,,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 (,,GDPR“) a dalších
právními předpisy.
Za účelem rezervace, vedení evidenční knihy a vedení domovní knihy, jsou zpracovávány tyto osobní
údaje : jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště nebo adresa trvalého bydliště
v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, účel pobytu, začátek a konec pobytu,
telefonní kontakt, emailová adresa a to na základě: Plnění smlouvy; Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů, Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích; Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytů
cizinců, získané od subjektu údajů.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých
k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na
základě smluv o zpracování osobních údajů.
Seznam subjektů, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny: Policie ČR, Cizinecká
policie.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu:
Rezervace: 180 dní
Evidenční kniha: 6 let od posledního zápisu
Domovní kniha: 6 let od posledního zápisu
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovaných Správcem, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež
subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů
bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je
na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje
na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.
Domnívá-li se subjekt údajů, 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: Bc. Lukáš Hykel, e-mail: provozni@tatrahotel.cz

