
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ UBYTOVANÉHO V ZAŘÍZENÍ – 
UBYTOVÁNÍ U SLABŮ HORSKÁ KVILDA –  
Olga Kaiferová, HORSKÁ KVILDA 39, POŠTA VIMPERK IČ 10924990 v e smyslu nařízení GDPR  

1. Uděluji tímto – odesláním rezervačního formuláře – tzn. kliknutím na tlačítko „Odeslat 
OBJEDNÁVKU“ souhlas ubytovateli Olze Kaiferové HORSKÁ KVILDA 39, POŠTA VIMPERK IČ 
10924990 (dále jen správce), a, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen 
„zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala mnou uvedené osobní údaje tzn. tyto osobní údaje:  
- Jméno a příjmení, adresa byliště, telefonní kontakt, e-mail  

2. Jméno a příjmení, adresa byliště, telefonní kontakt, e-mail, je nutné zpracovat za účelem uzavření, 
nebo plnění smlouvy o ubytování, evidence ubytovaných, a ubytovací knihy a komunikace s ubytovaným.  

Údaje Jméno a příjmení, adresa byliště, telefonní kontakt, e-mail budou Správcem zpracovány po celou 
dobu ubytování, případně po celou dobu závazků a pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu mezi 
ubytovaným a ubytovatelem .  

Údaje Jméno a příjmení, adresa byliště, datum narození budou Správcem zpracovány po celou dobu 
zákonné povinnosti vést ubytovací knihu. Tyto údaje budou předány ubytovateli při zahájení objednaného 
pobytu.  

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to 
například zasláním emailu na adresu slabajiri@seznam.cz nebo dopisu na adresu Olga Kaiferová, Horská 
Kvilda 39, pošta Vimperk, 385 01  

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem,  
6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:  

- vzít souhlas kdykoliv zpět,  
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,  
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,  
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,  
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na 
nás nebo  

na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Tabulka zpracování osobních údajů  

 

 



-  
Vysvětlení k tabulce a zpracování  

- Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.  
Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je 
uloženy. Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno 
„Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme. Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní 
údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se 
týkají. Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.  
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme 
vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.  
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní 
údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto  
zpracování nesmíme omezit ani vymazat. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými 
v tabulce. Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování - 
příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, 
provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na 
jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému 
předávání údajů mezi  
nimi je zde neuvádíme.  

 

 


