OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZMYSLE GDPR
Prevádzkovateľ: Ján Gondek, Chata Pieniny s.r.o., Lesnica 147, 065 33
Lesnica
E-mail: info@chatapieniny.sk
Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov
návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto internetových stránok (ďalej
jednotlivo len „dotknutá osoba"), ktoré vykonáva vyššie uvedený
predávajúci (v tomto článku ďalej len „Prevádzkovateľ - penzión Chata
Pieniny"). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje
ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon"), v spojení s ustanoveniami
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27.
apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len
„Nariadenie").

1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI
ODOSLANÍ REZERVÁCIE
Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ - penzión Chata
Pieniny spracuje za účelom vybavovania rezervácie a plnenia povinností
vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi dotknutou osobou
a Prevádzkovateľom - penzión Chata Pieniny, sú:
-

meno a priezvisko

- poštová a emailová adresa
- telefónne číslo
Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť ako aj na
ochranu práv a majetku penziónu Chata Pieniny.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených
povinností penziónu Chata Pieniny vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o
účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov.
Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom
Prevádzkovateľ - penzión Chata Pieniny nemá v úmysle poskytnúť osobné
údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. Osobám.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa penzión Chata Pieniny o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu
alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti
spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi,
pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na
žiadosť dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu
osobných údajov, ak Prevádzkovateľ- - penzión Chata Pieniny postupuje
pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI
NÁSTUPE NA UBYTOVANIE
Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ - penzión Chata
Pieniny spracuje za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy
uzavretej medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom - penzión Chata
Pieniny, sú:
- meno a priezvisko
- poštová a emailová adresa
- telefónne číslo
-číslo dokladu totožnosti (OP, pas)
-dátum narodenia dotknutej osoby

- vek rodinných príslušníkov dotknutej osoby
Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť ako aj na
ochranu práv a majetku Prevadzkovateľa - penzión Chata Pieniny.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených
povinností Prevádzkovateľa - penzión Chata Pieniny, vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho
zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o
archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj.
minimálne po dobu 10 rokov.
Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom
Prevádzkovateľ - penzión Chata Pieniny nemá v úmysle poskytnúť osobné
údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa penzión Chata Pieniny prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo
vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti
spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi,
pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na
žiadosť dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu
osobných údajov, ak Prevádzkovateľ - penzión Chata Pieniny a/alebo
Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s
Nariadením a/alebo Zákonom.

3. MONITOROVANIE PRIESTOROV KAMEROVÝM
SYSTÉMOM
Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ - penzión Chata
Pieniny spracuje za účelom ochrany práv a majetku Prevádzkovateľa penzión Chata Pieniny sú:
- Tvár monitorovanej fyzickej osoby a iné črty osoby ktoré môžu byť
odhalené kamerovým systémom
Spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na ochranu práv a majetku
Prevadzkovateľa - penzión Chata Pieniny.
Osobné údaje budú spracované a uchované po dobu max. 14 dní.
Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom
Prevádzkovateľ - penzión Chata Pieniny, nemá v úmysle poskytnúť osobné
údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s
výnimkou Sprostredkovateľa vykonávajúceho pravidelný a operatívny
servis kamerového systému a príslušným orgánom verejnej moci.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa penzión Chata Pieniny prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo
vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti
spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi,
pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na
žiadosť dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu
osobných údajov, ak Prevádzkovateľ - penzión Chata Pieniny a/alebo
Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s
Nariadením a/alebo Zákonom.
Ján Gondek
konateľ spoločnosti Chata Pieniny s.r.o.

