Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Labit a.s. Vrchlabí, IČO: 15037274, se sídlem: Nádražní 472, 543 01 Vrchlabí,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 132
(dále jen „společnost“ nebo „my“)
Vyplněním našeho rezervačního formuláře zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů.
Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely splnění rezervační smlouvy, a následně pro
realizaci kupní smlouvy, případně k vymáhání práv z kupní smlouvy, pro účely správy uživatelského účtu,
provozování informačního systému internetových stránek a pro účely našich marketingových aktivit,
zejména zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících s nabízenými službami.
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa doručení,
adresa fakturační, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa. Osobní údaje jsou
uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu zpracování a zákazník může kdykoliv využít
svého práva na výmaz osobních údajů z naší databáze.
Zákazník prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých
osobních údajů tuto změnu oznámí společnosti a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za
podmínek výše uvedených. Prohlašuje, že byl poučen o svých právech v souvislosti se zpracováním
osobních údajů.
Při zpracování dat postupujeme tak, aby data byla chráněna a našemu zákazníkovi nebyla způsobena
žádná újma. Veškeré osobní údaje zákazníka jsou zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a
zabezpečena heslem.
Osobní údaje, které nám zákazník poskytne, jsou důvěrné, a nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma
případů, kdy je to nezbytné, např. při doporučení bankovního ústavu.
Zákazník potvrzuje, že byl poučen o těchto svých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má vlastník údajů právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným společností
- požádat o kopii těchto osobních údajů,
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
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- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných společností, pokud již pominul účel zpracování,
pokud vlastník údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti
zpracování, nebo pokud jsou společností údaje zpracovávány protiprávně,
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. společnost již údaje
nepotřebuje, ale vlastník údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků),
- na přenositelnost údajů (společnost je povinna vydat osobní údaje vlastníkovi údajů
zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu vlastníka jiné společnosti ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).
Společnost nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vlastník údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu
osobních údajů.
Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může vlastník údajů kdykoliv odvolat.
Společnost je oprávněna zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu vlastníka
údajů jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinností nebo pro plnění
smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů společnosti.

Datum: 25.1.2021
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