
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa ustanovení NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY  (EU) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len GDPR) a  zákona

č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „ZoOOÚ“)

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV:  
Monika Chabrečková Prevádzka:
Mládežnícka 2037/45 Garni Hotel FATRA*
013 06  Terchová Mládežnícka 2037/45, 013 06  Terchová
IČO: 42063353 zodpovedná vedúca: Monika Chabrečková

Dotknutá osoba, ktorá dala prevádzkovateľovi súhlas, aby pri poskytovaní služieb Hotel FATRA* spracúval jej osobné údaje
v  rozsahu, na účel  a počas doby, ktorá je uvedená v tomto súhlase má právo obracať sa so svojimi pripomienkami
a žiadosťami  týkajúcimi  sa spracúvania osobných údajov písomne na  Garni  Hotel  FATRA*, Mládežnícka 2037/45, 013
06  Terchová, alebo mailom na info@hotelfatra.sk.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj  súhlas.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

1. ZOZNAM POSKYTNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

� meno, priezvisko, titul, 

� adresa - ulica a číslo, PSČ, mesto, 

� email, telefónny kontakt

� dátum a miesto narodenia

� druh a číslo dokladu totožnosti

� štátna príslušnosť

� bankové spojenie/číslo účtu/údaje platobnej 
karty použitej na platbu rezervácie alebo zabezpečenie 
rezervácie ubytovania
� počet a vek detí

2. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:  
Dotknutá osoba má právo 

- právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a poskytnutie potvrdenia o tom, aké osobné údaje 
Prevádzkovateľ spracúva

-  právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ spracúva nesprávne osobné údaje , zároveň má 
právo na ich doplnenie. Prevádzkovateľ vykoná ich opravu resp.doplnenie bez zbytočného odkladu

- právo na vymazanie osobných údajov, za predpokladu že: 

o osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
o dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, 
o dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 17, 
o osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 
o je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo 
o medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 
o osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti 
o osobe mladšej ako 16 rokov. 

 
- právo na obmedzenie spracúvania, a právo namietať proti spracúvaniu, pokiaľ: 

o napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho 
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

o spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie 
ich použitia; 

o prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba 
na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

o dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku 
prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 



- právo  na  prenosnosť  svojich  osobných  údajov,  ,  čo  znamená získanie  osobných  údajov,  ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, pričommá právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a
strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby
alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov. 

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na na plnenie zákonnej povinnosti tieto účely: 

- V zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona
č. 253/1998 Z. z. 

- V zmysle zákona  č. 253/1998 Z.z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky). 

Prevádzkovateľ  tiež  spracúva osobné údaje  na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov,  na základe  udeleného
súhlasu dotknutej osoby  za účelom vykonávania 

- Uzatvorenia zmluvy o poskytnutí ubytovania a poskytnutí služieb
- Identifikácie ubytovanej osoby – zápis do Knihy ubytovaných 
- Kontaktovania pre účely zabezpečenia ubytovacích a s tým spojených služieb
- Ponuky pobytov v ubytovacom zariadení prevádzkovateľa po dobu 2 rokov od ukončenia služby - ubytovanie
- Evidencia pridelenia Kartového systému na vstup do priestorov penziónu, pohyby vstup a odchod, otvorenie dverí

ubytovanej dotknutej osoby
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. 
Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie na základe získaných osobných údajov. 

4. SPROSTREDKOVATELIA, KTORÝM PRI PLNENÍ VYŠŠIE UVEDENÉHO ÚČELU MÔŽU BYŤ OSOBNÉ ÚDAJE 
POSKYTNUTÉ:

- účtovnícka spoločnosť  - pre účely spracovania účtovnej a daňovej agendy
- Advokáti, súdy, exekútori – pre účely ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa
- CB Media s.r.o., IČO 46814523, správca webovej stránky a informačného systému

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Doba uchovávania osobných údajov –  do 10 rokov v prípade osobných údajov, kde je oprávnený záujem prevádzkovateľa
spracúvať osobné údaje dotknutej osoby a to výhradne po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom, t.j. počas
povinnej  archivácie dokumentov stanovenej osobitnými právnymi predpismi (najmä podľa zákona   Zákon č. 595/2003
Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20180101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20180101

