
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný/á

____________________
Jméno, příjmení

____________________
Narozen/a

____________________
Bytem

uděluji tímto společnosti SK Štětí, z.s. se sídlem ČSA 51, 411 08 Štětí, IČ: 00556076, zapsané v Obchodním
rejstříku  vedeném u Krajského  soudu v Ústí  nad Labem pod spisovou  značkou  L  82 (dále  jen  správce)
souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů, a to v souladu s platnými
právními  předpis  a   Nařízením  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.

Osobní údaje, které budou zpracovávány:
 Jméno a příjmení
 Bydliště
 Datum narození
 Číslo OP

Právní základ pro zpracování:
Právním důvodem zpracování je plnění ze smlouvy o ubytování, plnění právních povinností a úhrada poplatku
za lázeňský či rekreační pobyt.
Účel zpracování:
Údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění výše popsaných právních povinností a zejména poskytování služeb
podle  smluv  uzavřených s klientem,  vyřízení  objednávek,  řešení  reklamací  a evidence  ubytovaných.  Tyto
údaje mohou být dále použity a zachovány pro účely účetnictví, fakturace a auditu, kontroly cizinecké policie,
celní kontroly, administrativní a právní účely, statistické a marketingové analýzy, můžeme je také použít pro
komunikaci s klientem z administrativních nebo provozních důvodů.
Příjemci osobních údajů:
Osobní  údaje jsou poskytovány pouze státním orgánům, úřadům a institucím, u nichž povinnost  předávat
osobní údaje o klientovi vyplývá z příslušných právních předpisů orgánů veřejné moci (např. soudy, správní
orgány), obci Račice z důvodu úhrady příslušného poplatku, popřípadě dalším příjemcům dle potřeb a pokynů
klienta.
Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány:
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní
údaje po dobu deseti let.
Způsob zpracování a uchovávání osobních údajů:
Zpracování osobních údajů provádí správce, zpracování je prováděno v jeho sídle a v ubytovacím zařízení,
jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky i
manuálním způsobem u  osobních  údajů  v listinné  podobě  za  dodržení  všech  bezpečnostních  zásad  pro
správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění
ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu
k osobním  údajům  jejich  změně,  zničení  či  ztrátě,  neoprávněným  přenosům,  k jejich  neoprávněnému
zpracování,  jakož  i  k jinému  zneužití  osobních údajů.  Veškeré  subjekty,  kterým mohou být  osobní  údaje
zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných
právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Zvláštní pozornost věnujeme bezpečnému přenosu
osobních a finančních dat.
Závěrečná ustanovení:
Osobní  údaje  jsou  zpracovávány  na  základě  zákonných  povinností.  Správce  prohlašuje,  že  bude
shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu
s účelem, k němuž byly shromážděny.

Dne____________________ Podpis______________________


