
Zpracování osobních údajů

V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR),  jehož cílem je
větší  ochrana fyzických osob v souvislosti  s  využíváním jejich osobních údajů, Vás prosíme o
vyjádření  Vašeho  souhlasu  se  zpracováním  Vašich  osobních  údajů.  Vaše  údaje  jsou  námi
zpracovány v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem
klienta a zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo ne, je čistě jeho svobodné
rozhodnutí. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a lze jej kdykoli odvolat. Rozsahem souhlasu
jsme vázání a plně jej respektujeme.

Účely zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem Vašich objednávek, objednaných služeb – rezervací,
fakturace a zasílání marketingových obchodních sdělení.

Rozsah zpracování

Zpracováváme  následující  zákaznické  údaje,  které  jsou  nezbytné  pro  realizaci  objednávek  –
rezervací: jméno, příjmení, telefon, e-mail

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodů
možnosti opětovných rezervací po dobu jednoho roku od poslední rezervace a v případě fakturace z
důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let  (dle zákona o účetnictví – zákon č.
563/1991) od poslední realizované objednávky. 

Právo na přístup

Klient má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. V případě
potřeby se prosím obraťte na pověřenou osobu paní Lucii Olšákovou na tel. 608 950 328.

Právo na opravu

Klient má právo v případě podezření na nesprávnost uložených údajů požádat o nápravu.

Webové měřiče

Jedná se o konverzní nebo pixelové kódy, značky či malé grafické obrázky, které se mohou objevit
na našem webu z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.

Právo na přenositelnost dat

Povinností  správce  je  předat  nositeli  údajů  všechny  o  něm  zpracovávané  informace ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Uživatel tak získává větší kontrolu
nad svými osobními údaji a má právo takto zpracované údaje předat jinému správci.

Právo na omezení zpracování

Klient má právo žádat správce o omezení zpracování jeho osobních údajů, aby byly některé z údajů
znepřístupněny, nebo dočasně odstraněny. 



Právo být vymazán a zapomenut

Klient má právo na vymazání svých osobních údajů, odkazů na ně a jejich kopie, pokud již nejsou
potřebné pro účel, pro který byly shromážděny, zpracovávány, a pominul-li zákonný důvod jejich
případné archivaci. 

Právo vznést námitku, podat stížnost

Uživatel má právo vznést námitku na zpracování osobních údajů a také právo na podání stížnosti u
dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení
GDPR.

Zabezpečení ochrany dat

Náš  webový  systém  je  zabezpečen  moderními  kontrolními,  technickými  a  bezpečnostními
mechanismy,  které  zajišťují  ochranu  zpracovaných  údajů  před  neoprávněným  přístupem  nebo
přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. 

Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů a soukromí

V  případě  jakýchkoli  dotazů  k  problematice  ochrany  osobních  údajů  zpracovávaných  na
www.clubkoruna.cz nás  prosím  kontaktujte  prostřednictvím  e-mailové  adresy
clubkoruna@seznam.cz

http://www.clubkoruna.cz/

