Prohlášení o ochraně osobních údajů - GDPR
Toto prohlášení se vztahuje na ubytování v Pensionu Calla a na webové stránky
www.pensioncalla.cz, které vlastní a provozuje Pension Calla. Toto prohlášení o
ochraně osobních údajů popisuje, jak shromažďujeme a používáme Vaše osobní
údaje, které poskytujete na našich webových stránkách a při příjezdu k nám.
Shromažďujeme následující osobní údaje:
- Vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo
- Informace o pobytu hosta, včetně data příjezdu a odjezdu, o výběru typu
pokoje, informace o dodatečných požadavcích
- e-mailovou komunikaci, kterou jsme Vám zaslali k dokončení rezervace
- údaje o provedených platbách a dokladech totožnosti (údaje budou opisovány
do naší evidence, nebudou pořizovány kopie dokladů)
Můžete si vždy vybrat, jaké osobní údaje nám chcete poskytnout. Pokud se však
rozhodnete pro neposkytnutí určitých údajů, mohou tím být ovlivněny některé
Vaše transakce s námi.

K jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme?
- Vaše osobní údaje používáme k dokončení a správě rezervace.
- Vaše osobní údaje nebudou použity pro marketingové účely.
Jak dlouho budeme údaje o Vás zpracovávat?
- Údaje o Vás budeme uchovávat tak dlouho, dokud tak bude nutné kvůli
poskytování služeb pro Vás, podle vyhovění platným zákonům (tj. zákon o
pobytu cizinců, daňové a účetní předpisy)

Jaká jsou Vaše práva?
Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních
údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních
údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování.
Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho
oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o
pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby

požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl,
resp. zpřístupnil.
Úplný výčet informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních
údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení. Obecné nařízení
formálně rozlišuje poskytování informací v případě, že osobní údaje jsou
získány od subjektu údajů, resp. nejsou získány od subjektu údajů. Právo na
informování je ekvivalentem práva na informace o zpracování stanoveném v §
11 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě
(žádosti) subjektu údajů, patří:
- právo na přístup k osobním údajům,
- právo na opravu, resp. doplnění,
- právo na výmaz,
- právo na omezení zpracování,
- právo na přenositelnost údajů,
- právo vznést námitku
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