Sdělení ke splnění informační povinnosti
Radek Hoštický, IČ: 75503280, místem podnikání Náměstí Svobody 15, 69142 Valtice („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 dalšími právními předpisy.
Na základě platných zákonů a předpisů a za účelem splnění těchto zákonných povinností jsou
zpracovávány tyto osobní údaje:
Archivace osobních údajů hostů se řídí mj. § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky, který ukládá povinnost ubytovateli vést domovní knihu a uchovávat ji po dobu 6 let
od posledního zápisu. Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, vede organizace v
písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu (účel a doba se
neeviduje v knize u poplatku z ubytovací kapacity), jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu
nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické
osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy jsou vedeny přehledně a srozumitelně a
jsou uspořádány chronologicky. Evidenční kniha se uchovává po dobu 6 let od provedení posledního
zápisu.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených
Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
Subjekty příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny jsou
subdodavatelské firmy (IT a účetnictví).
Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu 6 let.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných 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
údaje 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 poskytuje osobní údaje do třetích zemí, prostřednictvím zabezpečeného uložiště cloud.
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
Radek Hoštický, Náměstí Svobody 15, 69142 Valtice, tel. 606353755, email: info@valticepenzion.cz

