
INFORMACE PRO HOTELOVÉ HOSTY O ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

podle 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 o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) 
 
Provozovatel: 
firma Milan Ševčík, IČ:12663191, se sídlem na adrese Kaštanova 1248, 739 34 
Šenov  
Jednatelka: Ing. Zdenka Ševčíková 
 
 
Hoteloví hosté mají následující práva ohledně osobních údajů, které 
Provozovatel ve vztahu k nim zpracovává: 
 

1) právo na přístup ke svým osobním údajům; právo na opravu nepřesných 
osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů 
 

2) právo požadovat výmaz svých osobních údajů v případech, kdy: 
 osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny; 
 dojde ke vznesení námitky proti zpracování; 
 osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
 osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na 

Provozovatele vztahuje; 
 

3) právo požadovat omezení zpracování v případech, kdy: 
 host popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 

Provozovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit; 
 zpracování je protiprávní a host odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo 

toho o omezení jejich použití; 
 Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale 

Host je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
 Host vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda 

oprávněné důvody Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody hosta 
; 

4) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se hosta 
týkají, jestliže je zpracování založeno na oprávněném zájmu 
Provozovatele; 

 
 

 



Hotelové hosty informujeme: 
Osobní údaje hostů nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním 
organizacím. 
 
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, 
potřebujeme osobní údaje hosta zpracovávat na základě zákonných požadavků 
po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu nesmíme toto zpracování 
omezit ani vymazat. 

Webové stránky www.hotel-maria.cz a online služby s nimi spojené mohou za 
účelem optimalizace služeb využívat tzv. cookies. Bez ohledu na způsob použití 
však soubory cookies neshromažďují osobní určitelné identifikační údaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 


