
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů 

 

Správce  

Správcem Vašich osobních údajů je Jana Kadlečková, se sídlem Zahradní čtvrť 363, 373 33 

Nové Hrady, identifikační číslo: 07963688, www.apartmanukadlecku.cz  

 

Zpracovávané osobní údaje    

Správce zpracovává v rámci smlouvy o ubytování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 

„GDPR“) následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, 

adresu bydliště, číslo OP/pasu.  

 

Doba zpracování 

V souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále 

za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností 

smluvních stran, jsou údaje uchovávány po dobu 10 let, nepožaduje-li jiný právní předpis 

uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na 

základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.  

 

Bezpečnost dat a předání osobních údajů třetím stranám  

Bezpečnost dat je pro nás velmi důležitá, proto jsme pro ochranu Vašich dat zavedli vhodné 

fyzické i elektronické opatření pro zajištění a zabezpečení dat shromážděných 

prostřednictvím naší webové stránky. Chceme vás přesto upozornit na to, že přenos 

informací přes internet však není zcela bezpečný a je prováděn na vlastní nebezpečí.  

Pokud nebude správce na základě zákona povinen předložit použitá data, nebudou žádné 

vaše osobní údaje poskytnuty třetím osobám. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje 

jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.  

 

Obchodní sdělení 

 Na Vaši emailovou adresu, případně na adresu bydliště, Vám budou s frekvencí max. 5 x 

ročně zasílána obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., 

o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Pokud se kdykoli rozhodnete, že 

nemáte zájem přijímat naši komunikaci, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy 

apartmanukadlecku@email.cz 



Vaše práva týkající se osobních údajů  

Máte právo:  

• požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům;  
• na informace, jaké údaje jsou zpracovávány;  
• na opravu Vašich osobních údajů;  
• na výmaz Vašich osobních údajů  
• na omezení zpracování Vašich osobních údajů;  
• vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.  

 

Kontaktujte nás  

V případě jakýchkoli dotazů, či žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat 

prostřednictvím e-mailové adresy apartmanukadlecku@email.cz  

Kontakt:  

Jana Kadlečková  
Zahradní čtvrť 363, 373 33 Nové Hrady,  
IČ: 07963688 
 

Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů platí od 24.05.2018 


