
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Vážení hosté,

jsme rádi, že jste si vybrali právě naši Chalupu u Vipa pro svou rekreaci a odpočinek. Vzhledem k tomu, 
že si zakládáme na maximálním zabezpečení osobních údajů, připravili jsme pro Vás tyto zásady, kterými 
se Vám pokusíme co nejsrozumitelněji vysvětlit naše postupy v oblasti zpracování osobních údajů, které 
od Vás v souvislosti s pronájmem chalupy získáme.

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel a prostředky zpracování Vašich osobních 
údajů, je Markéta Čechová, IČO: 74919547, se sídlem Písečné 45, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem 
(dále jen „Chalupa u Vipa“).

Kontaktní údaje na osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů v Chalupě u Vipa jsou: 
mcechova@email.cz, telefonní číslo: 604 918 737.

A teď k tomu, za jakým účelem a jaké osobní údaje vlastně naše Chalupa u Vipa zpracovává:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a řádného plnění závazků plynoucích ze 
Smlouvy o pronájmu chalupy uzavírané mezi Vámi (hosty naší chalupy) a námi jako poskytovatelem 
pronájmu. Tyto osobní údaje získáváme přímo od Vás telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu při 
rezervaci. Abychom Vám mohli naše služby poskytnout, potřebujeme od Vás znát Vaše identifikační 
údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu, kontaktní adresu, počet 
dospělých a dětí). V případě, že nám poskytnete Vaše osobní údaje a následně nedojde k uzavření 
smlouvy a k faktickému pronájmu chalupy, Vaše osobní údaje nadále neuchováváme. Vaše osobní údaje 
zpracováváme pouze na nezbytnou dobu a za účelem uplatňování svých práv a plnění povinností a 
zároveň nezpracováváme žádné další osobní údaje, které nezbytně nepotřebujeme.

Chalupa u Vipa je dále povinna ohlašovat údaje o ubytovaných hostech, kteří nejsou státními příslušníky 
České republiky, orgánům veřejné správy, tedy zejména cizinecké policii podle § 102 zákona č. 326/1999 
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Tyto osobní údajem jsme povinni uchovávat po dobu 6 let od ubytování.

Chalupa u Vipa dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností vztahujících 
se k výběru místních poplatků (ubytovacích a lázeňských), které jsme povinni platit za každého 
ubytovaného hosta.

Kromě výše uvedených účelů zpracování zpracováváme osobní údaje obsažené v účtenkách a fakturách 
pro splnění zákonných povinnosti ve vztahu k finančnímu úřadu a tyto jsme povinni uchovávat po dobu 
10 let.

Poskytnutí osobních údajů je sice zcela dobrovolné, ale je současně podmínkou pro uzavření smlouvy o 
pronájmu – bez Vašich osobních údajů nemůžeme smlouvu uzavřít. Současně Vám ale sdělujeme, že 
v případě jejich poskytnutí tyto osobní údaje nebudeme zpracovávat za jiným účelem, než který je 
popsán výše.

V žádném případě nebudeme Vaše osobní údaje předávat mimo EU ani žádné mezinárodní organizaci a 
toto ani do budoucna neplánujeme.


