Informace o zpracování osobních údajů
(v návaznosti na GDPR - 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)
V souvislosti s poskytováním pronájmu vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:
1.
2.
3.
4.

u všech osob: jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo
občanského průkazu nebo cestovního dokladu a účel pobytu
u cizinců navíc: datum narození, státní občanství, číslo víza (pokud bylo uděleno) a podpis
u objednatele pronájmu: telefonní číslo a e-mailová adresa
u objednatele pronájmu: podpis

U občanů ČR jsme údaje dle bodu 1. povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění.
U cizinců jsme údaje dle bodu 1. a 2. povinni vyžadovat dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění a
dle zákona č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění.
Z hlediska GDPR to znamená důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele.
Údaje dle bodu 1. (vyjma čísla občanského průkazu nebo cestovního dokladu a účelu pobytu), 3. a 4. dále vyžadujeme jak
pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další související s pronájmem), tak pro vystavovaní smluv
a dalších případných ujednání (povinností dle zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, v platném znění v
návaznosti na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).
Z hlediska GDPR to znamená pro účely oprávněných zájmů a splnění právní povinnosti poskytovatele služby.
Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě nebudou použity pro jakékoliv
marketingové nabídky apod, či nabídnuty třetím stranám.

Zpracování osobních údajů
a) Uložení
•

poskytnuté údaje jméno, příjmení, telefon a emailová adresa jsou uloženy v zabezpečené databázi pro možnost
komunikace s klienty, a po jejich odjezdu jsou skartovány

•

všechny údaje, dle bodů 1. až 4., jsou zaznamenány a uchovávány v písemné, popř. elektronické podobě se
zabezpečeným uložením

b) Doba archivace
•

údaje dle bodů 1. a 2. jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů, a to v souladu se
splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb., v platném znění a zákona č. 329/1999 Sb., Zákon o pobytu
cizinců na území České republiky, v platném znění.

•

smlouvy a další případná ujednání jsou uchovávány z důvodu povinností dle zákona č. 586/1992 Sb., zákon o
daních z příjmů, v platném znění v návaznosti na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, který
stanovuje dobu archivace dokumentů takto: „Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí
3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového
tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.“.

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 příslušných orgánů,
které jsou k provádění takové kontrolní činnosti zákonem zmocněny.
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