Plnění informační povinnosti při zpracování osobních údajů
1.

Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem osobních údajů je:
obchodní společnost Procházkovi s.r.o., IČ: 00000000
se sídlem Procházkova 222, Praha, PSČ: 222 22
email: prochazka@prochazkovi.cz
dále jen jako „správce“

2.

Právní základ a účel zpracování

2.1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy uzavřené mezi
námi jakožto správcem a Vámi jakožto subjektem osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm.
b) 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 (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, dále jen jako „nařízení GDPR“).
2.2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smlouvy o ubytování, kterou
jsme s Vámi uzavřeli, a to v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě.
2.3. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, především s nařízením
GDPR, a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění povinností, které pro nás
vyplývají z uzavřené smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem nutným
pro uzavření a plnění smlouvy. Bez jejich poskytnutí by nebylo možné s Vámi příslušnou
smlouvu uzavřít a poskytnout Vám Vámi požadovanou službu.
2.4. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty těmto příjemcům:
2.4.1. poskytovateli údržby informačního systému,
2.4.2. externí účetní společnosti k vystavení řádných daňových dokladů.
2.5. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
2.6. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně
profilování.

3.

Doba zpracování osobních údajů

3.1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy o ubytování
a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. dle nařízení
GDPR a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

4.

Vaše práva

4.1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo získat od nás potvrzení
o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano,
máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím o:
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-

účelech zpracování,

-

kategoriích dotčených osobních údajů,

-

příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

-

plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

-

existenci práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznést
námitku proti zpracování,

-

právu podat stížnost u dozorového úřadu.

4.2. Právo na opravu osobních údajů znamená Vaše právo na to, abychom bez zbytečného
odkladu opravili nepřesné či doplnili neúplné osobní údaje, které se Vás týkají.
4.3. Právo na výmaz osobních údajů znamená Vaše právo na to, abychom při splnění
určitých podmínek bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají.
Podrobné podmínky pro výmaz osobních údajů naleznete na webových stránkách naší
společnosti.
4.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů znamená Vaše právo na to, abychom
omezili zpracování Vašich osobních údajů v některém z níže uvedených případů:
-

popíráte-li přesnost osobních údajů,

-

zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte namísto
toho o omezení jejich použití,

-

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4.5. Právo na přenositelnost osobních údajů znamená Vaše právo získat osobní údaje,
které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo na to, abychom tyto údaje předali
jinému správci.
4.6. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Vámi jakožto
subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
4.7. V případě, že budete nespokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů, prováděným
naší společností, může podat stížnost přímo nám, (a to písemnou formou na adresu
sídla
uvedenou
shora
nebo
elektronicky
na
emailovou
adresu
prochazka@prochazkovi.cz) nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 1.1.2022

______________________________
za Procházkovi s.r.o.
Jan Procházka
jednatel
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