ADORES, spol. s r. o., IČ: 26027470
cestovní agentura
sídlo společnosti Nerudova 185, 396 01 Humpolec
společnost je zapsaná v OR KS v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 9988

Informace o zpracování osobních údajů
Společnost ADORES, spol. s r.o., IČO: 26027470, se sídlem Nerudova 185, 39601 Humpolec, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 9988 (dále jen
„Správce“) tímto informuje své klienty (dále jen „Klient“), jimž poskytuje služby spočívající ve zprostředkování
cestovních smluv, letenek, vstupenek na kulturní a sportovní akce od příslušných dodavatelů těchto služeb, o
zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů,
zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje svých klientů pro níže
uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou.
Kontaktní údaje Správce
Korespondenční adresa: Nerudova 185, 396 01 Humpolec
Telefon: +420 777 185 855
E-mail: cestovka@adores.cz
Kontaktní osoba: Hana Dočkalová

-

Správce bude zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro zprostředkování smlouvy.
-

účel zpracování osobních údajů - právním podkladem pro zpracování osobních údajů je zejména
zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích; zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a další související právní předpisy. Osobní údaje
jsou získávány za účelem zprostředkování cestovní smlouvy, prodeje letenek ve spolupráci s příslušnou
cestovní kanceláří (příjemce osobních údajů) ve smyslu článku 6 odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem vyplývajícím z přípravy na zprostředkování
smlouvy a osobní údaje je nutné uvést do smlouvy z důvodu jednoznačného označení jednající smluvní
strany. V případě, že osobní údaje nebudou poskytnuty, může nastat situace, že nebude možné ani
zprostředkovat smlouvu.

-

doba zpracování osobních údajů - osobní údaje bude Správce zpracovávat vždy jen po dobu nezbytně
potřebnou pro daný účel. Osobní údaje budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi
Správcem a klientem (subjektem údajů). Delší dobu uchování osobních údajů mohou stanovit zákonná
pravidla pro archivaci a další právní předpisy.

-

způsob a zásady zpracování osobních údajů – zpracování údajů je prováděno v sídle nebo na pobočce
Správce. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně
prostřednictvím k tomu oprávněných zaměstnanců. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených
databázích.

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů klienta, popřípadě jejich

nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí klienta a v souladu s platnými
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právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a
s právními předpisy regulujícími činnost Správce.
-

Klient (subjekt údajů) má právo požadovat od Správce:
- přístup ke svým osobním údajům
- jejich opravu
- výmaz
- omezení zpracování
- vznést námitku proti zpracování i práva na přenositelnost údajů
-

Klient má právo podat stížnost u dozorového orgánu:
Úřad pro ochranu osobních údajů
-

elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

Případně u jiného příslušného dozorového orgánu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

-

Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje klienta
za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely
výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o
zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Správce
a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Správci klientem a/nebo na
základě oprávněného zájmu Správce.
Takovými příjemci jsou zejména:
a) cestovní kanceláře
b) právní zástupci (advokáti) Správce,
c) poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT
služeb)

V Humpolci, dne 24.05.2018
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