
Informace o zpracování osobních údajů pro ubytované v autokempu 

 

Proč Vám sdělujeme tyto informace? 

Ochrana Vašich osobních údajů je důležitá. V tomto dokumentu se dozvíte, jak Vaše osobní údaje 

zpracováváme, na základě jakého právního titulu a pro jaký účel, komu osobní údaje předáváme a jak 

je při uložení chráníme. 

Je naší zodpovědností zpracovávat a chránit Vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů (tzv. General Data Protection Regulation, dále užívána pouze zkratka 

„GDPR“). 

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

Obec Únanov, se sídlem Únanov 463, 671 31, Únanov, IČ 00293725 

Kontaktní údaje správce naleznete zde: http://www.obecunanov.cz/ 

 

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů? 

Pověřenec je osoba, která dohlíží u správce na soulad zpracování Vašich osobních údajů dle 

příslušných právních předpisů. Pro Vás je osoba pověřence jakýmsi „ombudsmanem“ pro oblast 

zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na něj obracet se stížnostmi, dotazy na správný postup, 

žádostmi o vysvětlení Vašich práv v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů obcí. 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete zde: 

http://www.obecunanov.cz/obecni-urad 

 

Jaké jsou účely a právní tituly zpracování Vašich osobních údajů? 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění ubytování v tomto autokempu. Při této 

činnosti je správce povinen dodržovat povinnosti vyplývající mu z příslušných právních předpisů jako je 

zejm. zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 

v aktuálním znění, kde je správce povinen evidovat Vaše osobní údaje v domovní knize, jste-li 

cizincem; a zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v aktuálním znění, kde správce je povinen 

vést evidenci ubytovaných v ubytovací knize pro účely odvodu poplatku za rekreační pobyt. Vyjma 

těchto právních předpisů se zajištění ubytování řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 

platnými pro uzavření a plnění smlouvy o ubytování. Poskytnutí osobních údajů je povinné pro účely 

uzavření smlouvy a pro splnění právní povinnosti správce. Při jejich neposkytnutí nemůže dojít 

k zajištění ubytování. 

Právními tituly pro zpracování osobních údajů je tak zejm. plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, 

odst. 1., písm. c) a dále pro splnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) dle GDPR. 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. 

 

 

 



Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny? 

Vaše údaje zpracovávají zástupci nebo zaměstnanci správce, jež jsou z titulu svého funkčního nebo 

pracovního zařazení oprávněni přistupovat k dané agendě zpracování. Vaše osobní údaje jsou dále 

předávány podle příslušných právních předpisů státním institucím, orgánům veřejné moci a dalším 

organizacím ze zákona.  

 

Jak dlouho budou Vaše údaje uloženy? 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování, který je shora definován. Po 

pominutí účelu zpracování jsou Vaše osobní údaje uloženy v příslušných dokumentech po dobu, po 

kterou jsme povinni tyto dokumenty archivovat podle příslušných právních předpisů, resp. podle 

skartačního řádu obce. Uplyne-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace, budou Vaše osobní 

údaje správcem zlikvidovány. 

 

Jaká jsou Vaše práva? 

Vůči svým osobním údajům máte právo: 

a) požádat o informaci, zda Vaše údaje zpracováváme, a pokud je tomu tak, máte právo na další 

informace o zpracování těchto osobních údajů a požadovat jejich kopii; 

b) požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, nebo jejich doplnění; 

c) požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pominul-li účel zpracování, resp. povinná doba 

archivace; 

d) požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů (např. v případech obhajoby Vašich 

zájmů, popírání přesnosti údajů, námitky zpracování dle čl. 18 GDPR); 

Dále máte právo u obce vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, 

je-li toto zpracování prováděno ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu obce. 

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR a nevyřešil jste 

svůj problém ani s pomocí shora uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů, máte právo 

podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 7, 170 

00 Praha7.  

 

Jak s námi komunikovat? 

Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vašich práv, podnětů či dotazů je nutné ověřit Vaši totožnost, 

abychom se ujistili, že např. žádost o kopii Vašich osobních údajů poskytneme právě Vám, uvádíme 

způsoby, jak učinit podání v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obcí: 

a) elektronicky prostřednictvím datové schránky 4exbk8a, máte-li ji jako fyzická osoba zřízenou; 

b) elektronicky prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu 

epodatelna@obecunanov.cz;  

c) prostřednictvím poštovních služeb v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem. Zaslat na 

adresu Obec Únanov, Únanov 463, 671 31 Únanov; 

d) osobně v sídle obecního úřadu Únanov 463 v úředních hodinách. 

 

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018. 


