
 

 

Ochrana osobních údajů – smlouva o zájezdu 

Cestovní kancelář Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, IČ 75087057 se sídlem 
Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc jako správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) 
zpracovává v případě uzavření smlouvy o zájezdu následující osobní údaje: 

- jméno, příjmení 

- bydliště, 

- emailovou adresu, 

- telefonní číslo, 

- datum narození 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – 

zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

Doba uchovávání údajů 

 
Tyto osobní údaje budou společností Cestovní kancelář Střední Morava – Sdružení 

cestovního ruchu zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a 

Cestovní kanceláří Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu. Pokud smlouva nebude 

uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po 

dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů správce osobních 

údajů. 

Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy správce 

zpracovává a uchovává po dobu trvání smlouvy o zájezdu uzavřené mezi Vámi a 

správcem, aby Vám mohly být správcem poskytnuty či zprostředkovány služby v 

souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých 

závazků plynoucích či souvisejících s uzavřenou smlouvou uchovává správce Vaše 

osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutně nezbytnou za 

účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů správce osobních 

údajů po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena 



zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, 

předpisy o účetnictví, o archivnictví apod. 

 

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) 

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou 

zpracovávat i další osoby, které pro správce služby spojené se správou elektronických 

zařízení a sítě, a dále i poskytovatelé cloudových služeb a zpracovatelských softwarů.  

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU 

 

Vaše práva dle GDPR 

Za podmínek stanovených v GDPR máte tato práva: 

 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

 právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 
18 GDPR, 

 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 

 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

 

V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, 
máte dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření 

k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových 
úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovanou komunikaci. 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 


