Pravidla o ochraně osobních údajů
Správce osobních údajů a zpracovatel osobních údajů je:
Eurocamping Bojkovice, s.r.o., se sídlem
Štefánikova 1008,687 71 Bojkovice.
Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.
1 Informace o zpracování
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“ „GDPR“),
a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne
25. 5. 2018,
informuje o shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů poskytnutých firmě
Eurocamping Bojkovice.
2 Jaké údaje budou zpracovány ?
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát, národnost) nebo sídlo,
e-mailová adresa, datum narození, číslo občanského průkazu/pasu,
telefonní číslo, IP adresa, počet osob, věk dětí, počátek a konec ubytování.
3 K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
3.1 Osobní údaje viz. bod 2. bude Eurocamping Bojkovice, s.r.o. shromažďovat,
uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro uzavření smlouvy,
pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu,
ze zákonné povinnosti dle zákona č.565 o místních poplatcích,
ze zákonné povinnosti dle zákona č.326 o pobytu cizinců.
4 Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
Eurocamping Bojkovice, s.r.o. bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou,
Nejdéle bude uchovávat osobní údaje po dobu 6 let.
5 Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
Osobní údaje budou zpracovány:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě a ručně psané podobě.
Osobní data nejsou volně přístupná jiným subjektům, vyjma zákonné povinnosti.
6 Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo
na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo
požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností
souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
Eurocamping Bojkovice, s.r.o. prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
Eurocamping Bojkovice, s.ro., prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Eurocamping Bojkovice, s.r.o., prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě; ručně psané podobě.
Eurocamping Bojkovice, s.r.o. prohlašuje, že osobní údaje nejsou volně přístupná jiným
subjektům, vyjma zákonné povinnosti.
7 Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašujete, že jste si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a §
21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.
Prohlašujete, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.
Eurocamping Bojkovice, s.r.o. 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.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem
je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

