
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost BEN SOL s.r.o., 

IČO:27614760, se sídlem Zenklova 139/224 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze, spisová značka C 119042 (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle 

níže uvedených podmínek. 

 
(„podmínky“) 

 

POUŽITÉ POJMY: 

Správce dat:  Ben sol s.r.o., IČO: 27614760, DIČ:CZ27614760, se sídlem Zenklova 139/224, 182 00,  

 Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka 

C 119042 (dále „hotel“), bude zpracovávat Vaše osobní údaje. 

 

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele 

 

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů  

 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci 

obchodní činnosti hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných 

informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami. 

 

2. Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou 

zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce 

vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”). 

 

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST 

1. Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 

údajů.  
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2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito 

údaji pracují zejména: 

 

a. Recepční hotelu 

b. Manažer hotelu 

c. Účetní  

d. Obsluha restaurace 

e. Masér   

f. Marketingový poradce 

 

3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně 

v rámci služeb poskytovaným hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším 

subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou: 

 

a. Hotelový systém Previo 

b. Účetní firma hotelu 

c. Marketingová společnost hotelu  

d. Zpracovatelé  

 

4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi 

hotelem a daným zpracovatelem. Poskytovatelé SW, aplikací a služeb se mohou v čase měnit. Dle změn bude 

docházet k aktualizaci seznamu zpracovatelů. Vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, 

kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.  

 

DPO, POVĚŘENEC 

Pověřencem hotelu Letohrádek sv. Vojtěch je Robin Horký (info@svatyvojtech.cz). Hotel zajistil 

pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s nařízením. 

 

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEZBYTNÝCH PRO SPLNĚNÍ 

ZÁKONNÝCH PODMÍNEK 

1. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, 

příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. 

Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních 

poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o 

zákaznících po dobu 6 let.  

 

2. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou 

uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou 
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v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů hotel 

smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však hotel musí 

dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty. 

 
ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ 

SMLOUVY PODLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. B) GDPR 

 

smlouva o ubytování, rezervace přes online rezervační systém a rezervace potvrzená emailem nebo telefonicky 

osobní údaje: jméno, příjmení, email a/ nebo telefon. 

Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů či opravu. 

Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let a mohou být na žádost subjektu údajů kdykoli po ukončení smlouvy, 

resp. rezervace, kompletně vymazány.  

Tyto údaje jsou uchovávány v tištěné formě v uzamčeném místě a v elektronické podobě v PC pracovníka 

recepce a marketingu, ke kterým má přístup pouze oprávněná osoba. 

Tyto osobní údaje můžeme také zpracovávat z důvodu oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR  a 

mohou být požity k přímému marketingu např.: 

Jednorázový email dotazující se na spokojenost hosta po jeho odjezdu nebo jednorázová žádost o recenzi. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PROVEDENÍ 
OPATŘENÍ PŘIJATÝCH PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY NA ŽÁDOST 
SUBJEKTU ÚDAJŮ 

nabídka ubytování 

osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon 

Za žádost se považuje zaslání požadavku o nabídku ubytování na náš email nebo vyplnění poptávkového 

formuláře na stránkách www.svatyvojtech.cz nebo telefonický dotaz. 

Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů, opravu či výmaz. 

Tyto údaje jsou uchovávány v elektronické podobě v PC pracovníka recepce a marketingu, ke kterým má přístup 

pouze oprávněná osoba. Jsou uloženy po dobu 6 let a mohou být na žádost subjektu údajů kdykoli kompletně 

vymazány.  

 ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU 
SUBJEKTU ÚDAJŮ  

podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. 

Newsletter  

osobní údaje: jméno, příjmení a email.  

http://www.svatyvojtech.cz/


 4 

Odběr newsletteru je dobrovolný a kdykoli odvolatelný.   

Poskytnutí osobních údajů není nutné k poskytnutí hotelových služeb.    

Osobní údaje jsou uloženy v tištěné formě na uzamčeném místě a v elektronické podobě v PC pracovníka 

recepce a marketingu, ke kterým má přístup pouze oprávněná osoba. 

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu. 

Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů, opravu či výmaz. 

WEBOVÉ STRÁNKY SVATYVOJTECH.CZ  

Na našich stránkách používáme cookies. 

PODMÍNKY COOKIES 

Co jsou Cookies? 

Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování 
jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. 

K ČEMU SOUBORY COOKIES POUŽÍVÁME 

1. ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces rezervace s co nejmenšími 
obtížemi. 

2. při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji. 

JAKÉ SOUBORY COOKIES POUŽÍVÁME: 

Soubory cookies používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. 
Krátkodobé tzv. „session cookies“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do 
té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookies“, které zůstávají uloženy ve Vašem 
zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve vašem zařízení 
závisí na nastavení samotné cookies a nastavení vašeho prohlížeče). 

Z HLEDISKA FUNKCE, KTEROU JEDNOTLIVÉ COOKIES PLNÍ, LZE COOKIE 
ROZDĚLIT NA: 

1. konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů 
2. trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých 

prodejních kanálů 
3. remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení 
4. analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej 

uživatelé používají 
5. esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu 

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které 
např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nelze 
identifikovat. 

Cookies námi používané nám umožňují vylepšit naše webové stránky. 
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Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče. Funkce Nápovědy přímo ve 
vašem prohlížeči vysvětluje, jak změníte toto nastavení. Můžete také navštívit www.aboutcookies.org, které 
obsahují komplexní informace o tom, jak spravovat soubory cookies v široké škále prohlížečů. 

Prosíme berte na vědomí, že díky blokování cookies nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce těchto 
webových stránek, zejména používání rezervačního systému k dokončení rezervace. 

 

POUŽÍVÁME TYTO SLUŽBY: 

 Google Analytics a Google AdWords, služba webové analytiky a reklamy poskytované společností Google Inc. 

("Google"). Informace poskytnuté souborem cookies o užívání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na 

server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy.  

Více na https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/. 

Sklik-naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností 

Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše 

reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. 

Při Sklik retargetingu nedochází ke zpracování osobních údajů. 

 Facebook pixel 

Soubory cookies-soubory cookies jsou soubory, které ukládají informace v prohlížeči a slouží k rozlišování 

jednotlivých uživatelů. Soubory také pomáhají ke správné funkčnosti webových stránek. Cookies používané na 

našich stránkách jsou krátkodobé a dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč 

zavřete. Slouží k funkčnosti webových stránek. 

Obecné informace k souborům cookies: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení pro soubory cookies můžete nalézt na webových stránkách: 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs. 

Firerox: https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/ 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/
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ROZSAH ZPRACOVANÝCH INFORMACÍ 

 

POKUD DOBROVOLNĚ VYPLNÍTE FORMULÁŘ NA NAŠEM WEBU: 

 

 

 Rozsah Účel Právní titul Doba zpracování 

Online Vyřízení Vašeho 

dotazu 

IP adresa Souhlas se 

zpracováním 

osobních údajů 

projevený 

nastavením cookies 

v prohlížeči 

24 měsíců od 

odeslání formuláře 

Přihlášeni k odběru 
newsletteru 
 

Zasílání 

vyžádaných 

marketingových 

informací 

Emailová adresa 

IP adresa 

Souhlas se 

zpracováním 

osobních údajů 

projevený 

dobrovolným 

odesláním 

formuláře.  

24 měsíců od 

odeslání formuláře 

nebo do odvolání 

souhlasu. 

POKUD SE STANETE NAŠIM KLIENTEM: 

 
 

 

 

 

 
 

 Rozsah Právní titul Doba zpracování 
Poskytnutí ubytování Jméno a příjmení, e-

mail, telefonní 
kontakt, adresa 
bydliště, sídlo 
společnosti, číslo 
identifikačního 
dokladu, fakturační 
údaje, platební údaje 

Plnění smlouvy a 
právní povinnost 

Dle platné legislativy 

Účetní a jiné povinné 
evidence 
 

Dle platného zákonu 
o účetnictví a dalších 
zákonů regulující naši 
činnost 

Právní povinnost  Dle platné legislativy 
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 Zpracovatel Zpracovatelská 
smlouva 

Soulad s GDPR Doba zpracování 

Rezervační aplikace pro 
hotely 

Dle aktuálního 

zpracovatele 

s platnou 

zpracovatelskou 

smlouvou. 

Ano Ano Dle platné 

legislativy 

Účetní služby 
 

Dle aktuálního 

zpracovatele 

s platnou 

zpracovatelskou 

smlouvou. 

Ano Ano  Dle platné 

legislativy 

 

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU 

Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to 

prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@svatyvojtech.cz, případně prostřednictvím odkazu 

umístěného v každém obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 

vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování 

osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li 

zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních 

předpisech). 

PŘÍSTUP K ÚDAJŮM 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby-zpracovatelé, 

kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR. Tyto osoby budou mít 

přístup jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí 

služby a splnění zákonných požadavků. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé 

Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným 

v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy. 
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TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, 

aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití 

a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré 

povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména nařízení. 

 

2. Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:  

 

a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby hotelu, které budou mít hotelem 

stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním 

údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;  

 
b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné 

osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;  

 
c) hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů 

obsahujících osobní údaje; 

 
d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, 

pozměněny nebo smazány. 

 

3. Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání 

zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze 

za podmínek a v rozsahu hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům hotelu. Zejména bude sám (a 

závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 

opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání 

nebo příslušných prací u hotelu. 

 

KAMEROVÝ SYSTÉM 

Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel 

prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům. Místa, 

která jsou monitorována, jsou viditelně označena tabulkou. 
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POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 
  

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA? 
 

S ohledem na skutečnost, že o Vás zpracováváme osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi 

v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude 

vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme 

snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás 

požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese společnosti Letohrádek sv. Vojtěch, U Smrčků 334, 

Počátky 394 64, IČO: 27614760, DIČ:CZ27614760. Pověřenou osobou pro ochranu osobních údajů je Robin 

Horký, e-mail: info@svatyvojtech.cz, GSM: +420 733 664 669. 

 

  

 
PRÁVO NA PŘÍSTUP 
 

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké 

osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a 

jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). 

Kopie Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme 

si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí. 

  

PRÁVO NA OPRAVU 
 

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom 

osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili. 

  

PRÁVO NA VÝMAZ 
 

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme a zpracováváme. 

Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů: 

(i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány; 

(ii) Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně; 

(iii) odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné 

jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat; 

(iv) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za 

účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení); 

mailto:info@svatyvojtech.cz
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(v) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného 

zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz; 

(vi) existuje určitý zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů; 

(vii) zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na 

základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních 

údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V 

případě, kdy tato situace nastane, budeme Vás informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše 

osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů. 

  

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST 
 

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o 

poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které 

zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme 

v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme 

jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné. 

  

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ 
 

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou chybné, máte právo požadovat, 

abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich 

osobních údajů a jejich případné opravě. 

Toto právo máte také v těchto případech: 

(i) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány; 

(ii) již nepotřebujeme Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich 

zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; 

(iii) byla Vámi vznesena námitka proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, 

přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný 

zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. 

  

PRÁVO NA NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ TZV. OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU 
 

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte 

právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem 
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oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby 

Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány 

  

PRÁVO NA NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU 
 

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého 

marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše 

osobní údaje za tímto účelem zpracovávat. 

  

PRÁVO NA STÍŽNOST 
 

Pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, Vaše práva jsou 

z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Vaše práva porušujeme, 

kontaktujte nás prosím na email: info@svatyvojtech.cz nebo telefonicky na čísle: +420 561 034 834.  

Pokud nebudete s řešením Vaši stížnosti spokojeni, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost 

můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na 

stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 . 

 

 Datum poslední aktualizace: 14.05.2021 
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