Zpracovávání osobních údajů hostů: ubytování Chalupa Modré Nebe.
Na základě Nařízení 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 vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů,
ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.
Kontaktní údaje :
Správcem osobních údajů je Chalupa Modré Nebe, Benecko 52, 51237, IČ 46395491
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:
email : modrenebe52@centrum.cz
tel: 737660939

Zákonem povinné údaje:
V souvislosti s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem
(např. Zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb., v platném znění; zákon o místních
poplatcích č. 565/1990 S., v platném znění) jsou povinnými údaji pro využití ubytovacích služeb
Chalupy Modré Nebe:
-Jméno, příjmení,datum narození, emailová adresa, adresa, doba ubytování, číslo a typ dokladu,
případně vízum, účel pobytu.
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 po 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.
Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového
zabezpečení. Listinné podoby dokumentů, jež obsahují vaše osobní údaje a data vyplývající z
uvedené tabulky jsou chráněny uložením do uzamčeného trezoru.

