Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov – ubytovacie zariadenie
Vavrišovo ,www.gazdovdvor.sk

Gazdov dvor ,Tatranská 189/60, 03242

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia
Marian Kollárik CALVIN GASTRO, Tatranská 189/60, Vavrišovo 03242
IČO 48 305 642, DIČ 1120921956, IČ DPH SK 1120921956 číslo živnostenského registra
540-19398 Obvodný úrad Liptovský Mikuláš (ďalej len "správca" alebo "prevázkovateľ")
Prevádzka: Gazdov dvor, Tatranská 189/60,03242 Vavrišovo
Získavanie osobných údajov
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pri rezervácii ubytovania prostredníctvom vlastnej
webovej stránky, mailom, cez cestovné kancelárie alebo ubytovanie portály, a to výlučne za
účelom poskytnutia ubytovacích služieb.
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Osobné údaje prevádzkovateľ spracováva v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu
spracúvania, a v rozsahu akom mu ukladá zákon. (miestne dane, cudzinecká polícia)
Na základe uvedeného, prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje:
-

Meno a priezvisko
Adresa trvalého pobytu
Štátna príslušnosť
Dátum a miesto narodenia
Druh a číslo dokladu totožnosti ( pas alebo občiansky preukaz)
Účel cesty do SR (pri cudzincoch)
Vízum alebo doklad o pobyte SR/EÚ ( ak je vydané)
Mailová adresa
Telefónne číslo

Právny základ spracúvania osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 404/2011 Z. z.
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 582/2004 Z. z.
Okruh dotknutých osôb

Dotknutou osobou je ubytovaný hosť.
Doba uchovávania
Osobné údaje sa uchovávajú iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania, a to
nasledovne:
1. Na základe Zákona o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.
404/2011 Z. z. a Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. sa nasledovné osobné údaje
uchovávajú 5 rokov :
- meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum a miesto
narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti ( pas alebo občiansky preukaz), účel
cesty do SR (pri cudzincoch), vízum alebo doklad o pobyte SR/EÚ ( ak je
vydané)
2. Na základe daňových a účtovných predpisov sa nasledovné osobné údaje uchovávajú
10 rokov:
- meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu (vystavenie faktúry)
3. Na komunikáciu pri rezervácii , počas pobytu a na zasielanie noviniek ohľadom
ubytovacích akcií sa uchovávajú nasledovné osobné údaje:
- mailová adresa a telefónne číslo
Poskytovanie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia –
Marianom Kollárikom , IČO 48 305 642, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje sa
neposkytujú tretím osobám, s výnimkou štátnych inštitúcií. (Mestský úrad, daňový úrad,
cudzinecká polícia)
Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese
monika@kollarik.sk
Bezpečnostné opatrenia
Prevádzkovateľ vykonal primerané technické, bezpečnostné aj organizačné opatrenia
v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy, aby boli osobné údaje chránené
pred neoprávneným prístupom, zneužitím, zmenou, stratou alebo inou nežiaducou aktivitou.

Práva dotknutých osôb
-

vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

-

-

vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo
požadovať obmedzenie spracovania,
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ
to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami
správcu,
na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe
súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

-

požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov

-

na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia
porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto
Nariadením,

-

podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Vo Vavrišove dňa 7.3.2022

