SDĚLENÍ KE SPLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI
Hotel Start provozovaný společností Hotel Start s.r.o., IČO: 24278564, se sídlem Budečská 17, 120 00 Praha 2
(„Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.
Za účelem splnění zákonných povinností:
• vést domovní knihu dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších
předpisů
•

dle zákona č. 565/199Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

•

dle zákona č. 253/2008 v platném znění o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a finančního terorismu,

dále pak pro potřeby provedení rezervace, splnění smlouvy o ubytování a pro potřeby účetnictví, jsou
zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, telefon, číslo kreditní karty, datum narození, číslo pasu,
číslo víza, národnost. Tyto informace jsou získávány na základě obdržené rezervace a následně vyplněním
registrační karty hostem na recepci hotelu.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu
pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o
zpracování osobních údajů.
Seznam kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny, naleznete na
www.hotelstart.cz
Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro zprostředkování ubytování a platby za
něj, dále pak po dobu nezbytně nutnou pro splnění zákonných povinností dle zákonů uvedených výše.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů
Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného
odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů
poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou
zpracovávány automatizovaně.
Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se
stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).
Kontaktní údaje Správce: Hotel Start, Bedřichov 17, 543 51 Špindlerův Mlýn
Připojením k Wifi síti hotelu souhlasíte s podmínkami užívání, které naleznete na webu
https://www.smallcharminghotels.com/start-wifi
Veškeré údaje jsou vyžadovány dle zák.č. 565/1990 a 290/2004 Sb. a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením
EP a Rady EU 2016/679.
Ubytovaný host prohlašuje, že byl seznámen s ubytovacím řádem. Orgánem vykonávajícím
dohled nad ochranou spotřebitele a subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní
inspekce, Štěpánská 15,Praha 2, 12 000, email: adr@coi.cz, www.coi.cz
 Zaškrtnutím vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a zasílání
newsletterů.
Děkujeme
__________________________________

Podpis hosta/hostů

