Poučení o zpracování osobních údajů hostů rekreačního střediska
PřF UP v Karlově pod Pradědem
Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (dále jen „UP“)
při provozování Rekreačního střediska Přírodovědecké fakulty UP v Karlově pod Pradědem, které
slouží mj. k ubytování zaměstnanců a studentů UP a osob bez vztahu k UP (jiných ubytovaných),
zpracovává Vaše osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako
správce osobních údajů.
UP zpracovává Vaše osobní údaje jakožto osoby ubytované či ubytování sjednávající v tomto
rozsahu:
jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, příslušnost k PřF UP/ UP / jiný host, údaje o době ubytování,
nezbytné další osobní údaje vznikající při administraci a realizaci pobytu (údaj o držení zvířete
při ubytování, údaje o výpůjčce sportovních potřeb či společenských her) či při škodních událostech
(popis vzniku škody, výše škody apod.) nebo nahlášení zjištěné závady na zařízení rekreačního
střediska.
UP prohlašuje, že Vaše osobní údaje v popsaném rozsahu získala či získá výlučně od Vás jakožto
subjektu osobních údajů.
UP Vaše osobní údaje zpracovává na základě dvou právních důvodů:
A) zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy o ubytování nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (čl. 6 odst. 1 písm. b)
nařízení).
B) zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na UP jako
správce osobních údajů vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení); konkrétně UP Vaše údaje
zpracovává v souladu s předpisy účetními a daňovými (pro účely vydání a uchování účetních
a daňových dokladů).
V souladu s čl. 5 a 6 nařízení budou všechny Vaše osobní údaje UP zpracovávány pouze pro tyto
účely:
•

příprava, uzavření a plnění smlouvy o ubytování (v podobě objednávky a jejího přijetí UP),

• vystavení příslušných daňových a účetních dokladů.
UP bude Vaše osobní údaje zpracovávat vždy v rámci výše uvedených účelů zpracování osobních
údajů; zpracování pro jiný účel je možné pouze na základě Vašeho souhlasu či z důvodů stanovených
nařízením.
V rámci UP budou Vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat pověření zaměstnanci UP.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; v případě, že však odmítnete poskytnutí údajů nezbytných
k uzavření smlouvy a vystavení příslušných daňových a účetních dokladů, UP nebude moci s Vámi
smlouvu o ubytování uzavřít.
UP Vaše osobní údaje neposkytuje jiným osobám (příjemcům).
UP Vaše osobní údaje uschová, jelikož UP je mj. povinna uschovat daňové doklady v souladu
s úpravou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, přičemž tyto se uchovávají po dobu
10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Poté, co uplyne tato lhůta,
UP tyto osobní údaje zničí.

UP Vás dále poučuje o Vašich právech v souladu s čl. 13 nařízení, popř. podle čl. 15 až 22, 34 a 77
nařízení takto:
UP Vám sděluje, že pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů u ní vykonává kancléř
Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (je možno jej kontaktovat na výše
uvedené adrese).
Máte dle čl. 15 nařízení právo získat od UP potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či
nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a
k souvisejícím informacím vymezeným čl. 15 odst. 1 písm. a) - h) nařízení. Máte za podmínek čl. 15
nařízení právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů.
Máte dle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, případně
právo na doplnění neúplných osobních údajů.
Máte dle čl. 17 nařízení právo na to, aby UP bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se
Vás týkají, a to za podmínek stanovených čl. 17 nařízení.
Za podmínek stanovených čl. 18 nařízení máte právo žádat, aby UP omezila zpracování osobních
údajů.
Za podmínek stanovených čl. 20 nařízení máte právo na přenositelnost osobních údajů.
Za podmínek stanovených čl. 21 nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních
údajů.
Máte dle čl. 22 nařízení právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás
obdobným způsobem významně dotýká, nejedná-li se o některou z právem stanovených výjimek.
Za podmínek dle čl. 34 nařízení máte právo být informován o nastalém porušení zabezpečení
osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů
bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
Máte v souladu s čl. 77 nařízení právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména
v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo
k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno
nařízení.
Další informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů obsahují čl. 15 až 22 a 34
nařízení.

