
 

Ochrana osobních údajů 
Informace o zpracování osobních údajů 

 

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále též 

„nařízení“ nebo „GDPR“), sdělujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází 

v souvislosti s Vaším pobytem v Rekreačním a školicím středisku Stará Živohošť. 

 Správcem osobních údajů hostů je společností Stará Živohošť s.r.o., se sídlem Ocelárenská 3427, 

272 01 Kladno, která je provozovatelem Rekreačním a školicím středisku Stará Živohošť. 

Rekreačním a školicím středisku Stará Živohošť Vás tímto informuje, že o Vás zpracovává tyto OÚ: 

 Identifikační (příjmení, jméno, titul, osobní doklad, u cizinců státní příslušnost) 

 Kontaktní (adresa, telefon, e-mail) 

 Doba pobytu, číslo pokoje 

 Informace o dietě (údaje o výjimkách v dietě) 

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo EU ani žádné mezinárodní organizaci. 

Účelem zpracování osobních údajů hostů. 
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme 

Vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít. 

Účelem a právním základem zpracování je též plnění zákonných povinností spojených zejména s povinností 

vést evidenci ubytovaných hostů (ve formě evidence ubytovaných) anebo ohlašovat údaje o ubytovaných 

různým orgánům veřejné správy ČR (zejména např. cizinecké policii), dle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu 

cizinců na území ČR, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů atp. 

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme Vaše osobní 

údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu 

toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat. 

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás (subjektů údajů). 

Doba uložení osobních údajů 
Osobní údaje hostů (bývalých hostů) jsou zpracovávány po dobu trvání poskytování hotelových služeb a dále 

ještě po dobu, kdy mohou být uplatněny či vymáhány jakékoliv nároky s poskytovanými hotelovými službami 

jakkoliv související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy 

předepsány delší archivační doby (zejména daňové či účetní doklady), jsou uchovávány po takto stanovené 

delší archivační doby. 

Osobní údaje potencionálních hostů jsou uchovávány po dobu přípravy a vyjednávání podmínek eventuální 

smlouvy, na jejímž základě by hosté měli čerpat u Společnosti hotelové služby. Pokud k uzavření smlouvy 

(ani k faktickému čerpání služeb) nedojde, osobní údaje nejsou dále uchovávány. 



 

Popis práv subjektů údajů 
Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k Vašim osobním údajům tato práva: 

Požadovat výpis - jedná se o výpis údajů, které o Vás vedeme, tzv. právo na přístup. 

Požadovat opravu - pokud zjistíte, že o Vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o 

jejich opravu nebo doplnění. 

Požadovat výmaz - ten musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené Vaše osobní údaje po 

stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. 

Podat námitku proti zpracování - lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného 

zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána. 

Odvolat souhlas se zpracováním - to je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě 

souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno. 

Požadovat výpis v přenositelném formátu - můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste 

nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. 

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování - neprovádíme žádná zpracování založená na 

automatizovaném rozhodování 

Podat stížnost na dozorový úřad - v případě, že bychom Vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, 

můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů. 

Způsob výkonu práv 
Osobně 

Na recepci hotelu bude ověřena Vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána 

žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout. K datu vyřízení vám zde 

bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související 

materiály. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající 

administrativním nákladům. Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. 

Elektronicky 

Žádost zašlete ji  e-mailem na níže uvedenou adresu. Do žádosti uveďte: 

 identifikační údaje (jméno, příjmení, adresu), 

 právo, o jehož výkon žádáte (viz kapitola Popis práv subjektů údajů), vč. upřesnění žádosti (např. 

v případě opravy správné údaje), 

 telefonní číslo (pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu). 

Písemně 

Doporučeným dopisem zaslaným běžným poštovním stykem, na níže uvedenou adresu. 

Kontaktní údaje pro informace o zpracování osobních údajů jsou 

 e-mail: gdpr@starazivohost.cz 

 telefon: +420 601  302 030 

 Stará Živohošť s.r.o., Ocelárenská 3427, 272 01 Kladno 

 

Přejeme Vám příjemný pobyt. 

mailto:gdpr@starazivohost.cz

