
Informace o zpracování osobních údajů 

Eva Primus Kovandová 

IČ 64893014 

 

(v návaznosti na GDPR - 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) 

 

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí 

následujících osobních údajů ubytovaných osob: 

 

1)    jméno a příjmení, u cizinců státní občanství 

2)    adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí 

3)    datum narození 

4)    číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza 

4)    telefonní číslo 

5)    email 

 

Údaje 1) až 4) vyžadujeme pro identifikaci klienta k uzavření nájemní smlouvy. 

V případně cizinců pro evidenci všech hostů podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav - tzn. z hlediska GDPR 

důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele. 

 

Údaje 4) až 5) – telefonní číslo a mail jsou nezbytné vyřízení poptávky a pro 

komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s 

ubytováním) - tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele 

služby. 

Email může být výjimečně využit k zaslání zvýhodněné nabídky ubytování a to 

maximálně 2x za kalendářní rok. Pokud klient nesouhlasí, může požádat o vymazání 

emailu z databáze. 

 

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem. 

 

  



Zpracování osobních údajů 

 

a) Uložení 

-       údaje jsou uloženy v rezervačním systému Previo, se kterým máme podepsánu 

smlouvu o zpracování osobních údajů zákazníků. 

-       nájemní smlouvy jsou uchovávány se zabezpečeným uložením. 

 

b) Archivace 

-       údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v 

souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s 

podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším 

osobám. 

 

Podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů má 

klient právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány, 

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po výmaz těchto osobních údajů, 

 

S výše uvedeným zpracováním uděluje klient svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít 

kdykoliv zpět zasláním emailu na adresu info@rezidencenackovice.cz 
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