Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Podpisem souhlasu se zpracováním osobních údajů udělujete souhlas osobám
Lukáš Strnad
Ratenice 251, 289 11 Ratenice, IČO: 67629661
poskytovatel ubytování v rekreační chatce, ubytovanimachac.cz
a
Petra Strnadová
Ratenice 251, 289 11 Ratenice
k tomu, aby ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů zpracovával tyto vaše osobní údaje:
- jméno a příjmení
- adresa trvalého pobytu
- adresa skutečného pobytu
- adresa pro doručování
- datum narození
- číslo OP
- číslo bankovního účtu
- podpis
- e-mail
- telefonní číslo
2.
Výše uvedené osobní údaje potřebujeme (a) v rámci zákonných požadavků za účelem naplnění ubytovací
smlouvy, kterou jste s námi, jako poskytovatelem ubytovacích služeb, uzavřeli a práv a povinností z takového vztahu
vyplývajících, (b) jako smluvní požadavek pro evidenci vašeho zájmu o ubytovací služby, identifikaci a evidenci plateb
a kontaktování či dohledání vaší osoby. Tyto údaje budou poskytovatelem ubytování zpracovávány po dobu od
uzavření ubytovací smlouvy do ukončení vašeho ubytování a 6 let po jeho skončení (dle zákona). S těmito údaji
samozřejmě budeme vždy zacházet s maximální péčí a nebudeme je nikdy poskytovat třetím subjektům bez Vašeho
souhlasu.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas, avšak nemáte takovou povinnost a na
možnost uzavření nájemní smlouvy nemá váš souhlas či nesouhlas vliv. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět zasláním dopisu
na adresu pronajímatele.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno uvedenými osobami, osobní údaje však pro provozovatele mohou
zpracovávat případně poskytovatelé účetních, právních, evidenčních či obdobných služeb, softwarů a aplikací, které
pronajímatel zatím nevyužívá.
5. Máte právo:
- odvolat souhlas kdykoliv zpět
- požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- požadovat vysvětlení způsobu zpracování vašich osobních údajů
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat je aktualizovat či opravit
- požadovat jejich výmaz, omezení zpracování či vznést námitku proti zpracování
- obrátit se dozorový úřad v případě pochybností o dodržování povinností správce údajů.
V Ratenicích dne 24. 5. 2018

