Zásady zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů - dále jen "nařízení") a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Označení správce

Slavomír Špůr
Tisá 257, 40336 Tisá
IČ: 15173216, DIČ: CZ6508080106
Tel: +420 475 222 275, E-mail: turischatatisa@volny.cz

Příjemci osobních údajů

legislativou určení příjemci

Účely zpracování

- personální a mzdová agenda zaměstnanců za účelem plnění právní
povinnosti
- předsmluvní ujednání
- evidence hostů za účelem plnění smlouvy a právní povinnosti
- ochrana majetkových práv

Popis kategorií subjektů
údajů

zaměstnanci, ubytovaní hosté, jiné osoby ve smluvním vztahu

Popis kategorií osobních
údajů

- jménné a adresní identifikační, kontaktní, platební a jiné legislativními
předpisy stanovené
- Pro účel platby rekreačního poplatku - jméno, příjmení, adresu místa
trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo
občanského průkazu nebo cestovního dokladu
- Pro účel evidence cizinců v domovní knize - jméno a příjmení
ubytovaného cizince, datum narození, státní občanství, číslo cestovního
dokladu

Předání osobních údajů
do třetích zemí
Lhůta pro výmaz
Technická a organizační
bezpečnostní opatření

Osobní údaje nejsou do třetích zemí předávány
dle platných legislativních předpisů
K osobním údajům přistupují pouze pověření zaměstnanci správce.
Automatizovaně zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě jsou
zajištěny adekvátními technickými prostředky pro bezpečné zpracování.

Práva subjektů údajů
Vaše práva cituje oddíl 2 nařízení a to zejména:
• požádat o potvrzení, zda osobní údaje týkající se Vaší osoby jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je,
máte právo přístupu k těmto informacím
• na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají Vaší osoby
• na výmaz Vašich osobních údajů, pokud již pominul účel zpracování
• na omezení zpracování osobních údajů, které se týkají Vaší osoby
• na získání osobních údajů týkajících se Vaší osoby ve strukturovaném formátu (v elektronické nebo
tištěné formě), a právo na předání těchto údajů jinému správci osobních údajů
• kdykoli odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li udělen), aniž je tím dotčena
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, a podat stížnost
u dozorového úřadu.
Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů poskytujeme na adrese naší provozovny.

