Informace pro hosty a dodavatele při přijetí osobních údajů Hotelem
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO HOSTY A DODAVATELE

1.

VÝKLAD POJMŮ

1.1.

Správcem osobních údajů Klienta je Horský hotel Čarták, s.r.o., IČO: 277 98 801, se sídlem
Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm 186, PSČ 756 62, společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52131 (dále jen „Hotel“).

1.2.

Kontaktními údaji Hotelu jsou adresa: Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm 186, PSČ 756 62,
telefonní číslo: +420 604 207 208 a e-mail: recepce@solansedlo.cz

1.3.

Cílem tohoto sdělení je ve smyslu čl. 13 a 14 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 (dále jen
„Obecné nařízení“) a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění, informovat hosta či dodavatele o zpracování jeho osobních údajů Hotelem.

1.4.

Zdrojem osobních údajů jsou sami hosté či dodavatelé prostřednictvím smlouvy uzavřené mezi
hostem či dodavatelem a Hotelem (dále jen „Smlouva“), případně veřejné zdroje (např. registr
ekonomických subjektů).

2.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.

Hotel zpracovává tyto kategorie osobních údajů:
a) identifikační údaje,
b) kontaktní údaje,
c) další osobní údaje nezbytné pro uzavření a řádné plnění smlouvy,
(dále jen „osobní údaje“).

3.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.

Hotel zpracovává osobní údaje hosta a dodavatele za účelem:
a) řádného plnění Smlouvy,
b) splnění právních povinností, které se na Hotel vztahují na základě platných právních
předpisů, zejm. vedení evidenční knihy dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích,
vedení domovní knihy a předání údajů cizinecké policii dle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu
cizinců na území České republiky či povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví,
c) oprávněných zájmů Hotelu či třetí strany. Zpracování spočívá v monitorování venkovního
areálu Hotelu kamerami za účelem ochrany majetku Hotelu a také za účelem bezpečnosti
hostů a jejich věcí. Kamerami monitorované prostory jsou řádně označeny informačními
tabulemi. Záznamy z kamer jsou uchovávány po dobu 3 dnů. Po uplynutí této doby jsou
záznamy automaticky vymazány. Záznamy z kamer Hotel s nikým nesdílí. Oprávnění předat
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kamerové záznamy má Hotel pouze v případě, kdyby došlo ke spáchání trestného činu, a
pouze orgánům činným v trestním řízení.
3.2.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
a) řádné plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
hosta či dodavatele dle článku 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení,
b) plnění právních povinností, které se na Hotel vztahují na základě platných právních předpisů
dle článku 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení,
c) oprávněný zájem Hotelu či třetí strany dle článku 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení.

4.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI

4.1.

Poskytování osobních údajů hostem či dodavatelem je buď zákonným, či smluvním
požadavkem, oprávněným zájmem Hotelu nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy,
aby bylo možné smlouvu uzavřít a řádně plnit.

4.2.

Host či dodavatel má povinnost osobní údaje poskytnout. V případě, že host či dodavatel
neposkytne Hotelu potřebné osobní údaje, Hotel s ním neuzavře smlouvu a závazek ze
smlouvy tak nevznikne.

5.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Zaměstnavatele, kteří
mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích i o bezpečnostních
opatřeních.

5.2.

Osobní údaje mohou být předány třetím stranám z důvodu plnění právní či smluvní povinnosti
plynoucí Hotelu z právních předpisů či obchodních smluv, zejména:
a) orgánům veřejné moci (např. Policie České republiky),
b) zpracovatelům poskytujícím Hotelu služby, jež mohou zahrnovat zpracování osobních údajů
hosta či dodavatele (poskytovatelé údržby informačního systému společnosti HOTELTIME
SOLUTIONS a.s., IT technik, účetní).

5.3.

Všichni zpracovatelé osobních údajů poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných
technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Obecného
nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv hosta či dodavatele.

5.4.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemích (tj. mimo členské státy EU) nebo
mezinárodní organizaci.

6.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování
a splnění právních povinností Hotelu.

6.2.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání závazku ze Smlouvy. Po zániku závazku ze
Smlouvy budou osobní údaje dále uchovávány po dobu běhu promlčecí lhůty pro možnost
podání soudní žaloby a dále v souladu s lhůtami stanovenými pro uchovávání některých

2

dokumentů v právních předpisech, zejm. v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a zákoně č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
6.3.

V případě kamerových záznamů jsou osobní údaje uchovávány po dobu 3 dnů a poté jsou
automaticky vymazány.

7.

PRÁVA HOSTA A DODAVATELE

7.1.

Právo na přístup k osobním údajům
Host nebo dodavatel má právo od Hotelu získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní
údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

7.2.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů
Host nebo dodavatel má také právo, aby Hotel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost
nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má host nebo dodavatel
právo kdykoli doplnit.

7.3.

Právo na výmaz osobních údajů
Hotel má povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o hostovi nebo dodavateli zpracovává,
pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 Obecného nařízení a host nebo dodavatel o to
požádá.

7.4.

Právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku
Host nebo dodavatel má právo, aby Hotel v určitých případech omezil zpracování jeho
osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Hotelu, třetí
strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, má host nebo dodavatel právo kdykoli vznést námitku.

7.5.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování
Host nebo dodavatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho
obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 Obecného zařízení.

7.6.

Právo na přenositelnost údajů
Právo na přenositelnost údajů dává hostovi nebo dodavateli možnost získat osobní údaje,
které Hotelu poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat
jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

7.7.

Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
V případě, že bude host nebo dodavatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních
údajů prováděné Hotelem, zejména pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na
ochranu osobních údajů a že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů má
právo požádat Hotel o vysvětlení prostřednictvím jeho kontaktních údajů nebo má právo podat
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stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Praha 7, Pplk.
Sochora 27, PSČ 170 00.
7.8.

Neuplatnění práva na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se v tomto případě neuplatní,
jelikož osobní údaje hosta nebo dodavatele jsou zpracovávány na základě právních důvodů
uvedených v bodu 3.1. tohoto dokumentu, tedy nikoli na základě udělení souhlasu se
zpracováním osobních údajů.

8.

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.

Hotel přijal a průběžně aktualizuje organizační, technická, administrativní a bezpečnostní
opatření tak, aby ochrana osobních údajů byla co nejúčinnější a aby předešel náhodnému,
nezákonnému či neoprávněnému poškození, ztrátě, pozměnění, zpřístupnění nebo užití
osobních údajů.
Horský hotel Čarták, s.r.o.
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