Ochrana osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR)
Datum účinnosti od: 25. 5. 2018, aktualizace 1.1.2020
Vážení hosté
V souvislosti s novým nařízením Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů GDPR Vás máme povinnost
Informovat o následujícím:
jistě Vám neuniklo, že dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU),
zkráceně nazývané jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení stanoví právní rámec
ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému
zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.
Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Byl připraven v
souladu s 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.
Správce osobních údajů
Renáta Brabencová, OB trade s.r.o. , Kpt. Jaroše 340/16, Ústí nad Labem, 40001, IČ 27309614,
Provozovna Chatová osada Tendr Pod Borným č.e.267,471 63, Staré Splavy
Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou
zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro
kterou jsou vybírány místní poplatky, příp. osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům
státní správy ( například správci daně, soudům, či orgánům činným v trestním řízení) .
Jaké údaje a za jakým účelem o vás údaje sbíráme
1. Správci vyplývají zákonné evidenční povinnosti *a správce tak musí zpracovávat osobní údaje za účelem (čl.
6 odst. 1 písm. c) GDPR), což je vedení evidenční knihy a dále z důvodu povinnosti oznámit ubytování cizinců.
Evidujeme v domovní knize jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, bydliště, účel pobytu, číslo OP ,
či cestovního dokladu, či průkazu ZTP/P ( v případě nároku na osvobození z poplatku z pobytu ), počátek a
konec ubytování. U cizinců tyto údaje dle zákona č. 222/2017 o pobytu cizinců na území ČR zasíláme v
předepsaném termínu pomocí přístupového konta na cizineckou policii ČR. (§102, zák. č. 326/1999 Sb. o
pobytu cizinců na území ČR ).
Evidence údajů o občanském průkazu nebo cestovním dokladu získané při nástupu pobytu a evidované v
evidenční - ubytovací knize ( u cizinců v domovní knize) jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné
podobě se zabezpečeným uložením. Ubytovací a domovní knihu ukládáme na bezpečném místě, po dobu 6 let
po posledním záznamu.
___________________________________________________________________________________________
*
Novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů došlo ke zrušení poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt a město Doksy zavedlo poplatek z pobytu novou Obecně závaznou vyhláškou
1/2019, účinnou od 01. 01. 2020 viz čl. 4 Obecně závazná vyhláška města Doksy č. 1/2019,o místním poplatku z
pobytu
Čl. 4
Evidenční povinnost
(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde
poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný
pobyt.
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou
a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1. občanský průkaz,

2. cestovní doklad,
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5. průkaz o povolení k pobytu,
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem
zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
_________________________________________________________________________________________
2. Jméno a příjmení, telefonní číslo, email - zaslané prostřednictvím Kontaktního formuláře Dotazy a
objednávky (pro zodpovězení dotazů , objednání a realizaci rezervace pobytu, telefonní číslo je nezbytné pro
komunikaci např.ohledně upřesnění příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním).
3. Základní identifikační údaje – jméno a příjmení, titul, adresu bydliště, případně název a adresa firmy a její IČ a
DIČ u OSVČ, datum narození, zaslané vzájemnou emailovou komunikací, jsou uloženy v databázi pro možnost
komunikace ohledně rezervace pobytu, vystavování vyúčtování služeb, pro fakturaci pobytu zaměstnavateli,
fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných
fakturačních podmínkách a o přijatých platbách.
Zdroj osobních údajů , zpracování a uchování
Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, emailových objednávek pobytu či
vzájemné komunikace . Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a
evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku.
Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové
nabídky , reklamní účely apod.
Doba zpracování – informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po
dobu danou v zákonech (to se týká zejména účetních dokladů a údajů vedených v evidenční knize). Ostatní
informace uchováváme po dobu 5 let od skončení Vašeho pobytu u nás. Po uplynutí uvedené doby budou
osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
Údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě
v evidenční knize hostů se zabezpečeným uložením – v uzamčené kanceláři na stejné adrese jako provozovna.
Nikdo další přístup k údajům nemá.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů nutných pro realizaci pobytu a prohlašuji, že jsem byl/a řádně
informován/a o rozsahu,a účelu za jakým jsou osobní údaje zpracovány.
Udělení souhlasu se vztahuje i na osoby, pro které rovněž objednávám pobyt a ubytovací služby . Prohlašuji,
že jsem oprávněn/a souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to na základě dohody, smluvního, či jiného
zastoupení.
Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, případně zúžit, máte
právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz/právo být zapomenut – ve stanovených případech
máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal (mezi takové případy patří například, že
zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné ) , stejně tak kterákoliv osoba, za kterou
nebo ve prospěch které, jste smlouvu o ubytování příp. jiných službách uzavřel/a, a to zasláním odvolání
souhlasu na e-mail chaty.artes@seznam.cz nebo adresu sídla správce.
Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí
kdykoliv obrátit.

