Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia
Prenajímateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a
platnom znení (ďalej len „Zákon“)
Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích
zariadeniach prenajímateľa a kontroly ich využívania sú Prenajímateľom spracúvané na základe § 10
ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb
Prenajímateľ spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu,
ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním
osobných údajov
Rozsah spracovávaných osobných údajov obsahuje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia,
email, telefónne číslo. Klient poskytnutím údajov a podpísaním súhlasu so spracovaním osobných
údajov v zmysle § 11 ods. 1 Zákona udeľuje prenajímateľovi súhlas na spracovávanie osobných údajov
v informačných systémoch Prenajímateľa. Klient zároveň udeľuje súhlas, aby spracované osobné
údaje v rozsahu meno a priezvisko, email, mobilné telefónne číslo, mohli byť použité na účely
priameho marketingu (ponuka služieb spoločnosti, zasielanie obchodných oznámení a informovanie o
marketingových akciách formou správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ). Klient
zároveň udeľuje prenajímateľovi súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci Európskej
únie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po
dobu 3 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na
adresu sídla prenajímateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu
zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako
aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie
o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo
neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel
spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté
osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas
na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov akoukoľvek elektronickou formou
správ týkajúcich sa služieb poskytovaných prenajímateľom a jeho obchodných partnerov, pričom
klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú
adresu prenajímateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú v kontaktoch

