Informace o zpracování osobních údajů
(v návaznosti na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů)
V souvislosti s nájmem chaty vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů
a) u nájemce chaty:
- jméno a příjmení, datum narození, u cizinců státní občanství,
- adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí,
- číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu,
- telefonní číslo, email,
- číslo účtu.
b) u ostatních ubytovaných:
- jméno a příjmení, datum narození, u cizinců státní občanství.
Právní důvod a účel zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zákonnost zpracování osobních údajů je splnění právní
povinnosti vztahující se na pronajímatele ze zákona o místních poplatcích, a dále
z příslušných předpisů upravujících vedení účetnictví, splnění smlouvy, jejíž smluvní
stranou je subjekt údajů (údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy
a komunikaci s nájemcem) a oprávněný zájem správce při uplatnění nároku na
vymáhání pohledávky za nájemné či úhrady spojené s nájmem.
Uvedené údaje budou použity jen k výše uvedeným účelům. Údaje nebudou
předávány třetím osobám či do třetí země. Osobní údaje obsažené v účetních
dokladech mohou být předány orgánům provádějícím finanční kontrolu. Osobní údaje
obsažené v evidenční knize mohou být předány kontrolnímu orgánu příslušného
obecního úřadu.
Kontaktní údaje správce:
ÚSOVSKO a. s., se sídlem č.p. 33, 789 73 Klopina, IČO: 607 93 015, DIČ
CZ699000025,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 1033, zastoupena na základě plné moci Ing. Juditou Milkovou, tel:
+ 420 606 666 162, email: milkovadita@seznam.cz
Informace poskytované subjektům údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány v evidenční knize po dobu 6 let následujících po roce
provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona o místních
poplatcích. Osobní údaje zaznamenané v účetních dokladech jsou uchovávány po
dobu stanovenou pro jejich archivaci. Osobní údaje nájemce budou dále zpracovávány
pod dobu existence případných nároků souvisejících s plněním nájemní smlouvy.
Subjektu údajů má právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, přístup
k osobním údajům, na opravu nebo výmaz zpracovávaných osobních údajů (tzv.
"právo být zapomenut"), na omezení zpracování a právo vznést námitku proti
zpracování jeho osobních údajů.

