INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S
OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ HORSKÉ BOUDY RENEROVKY:
1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
RELAPO s.r.o., U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha, společnost s ručením omezeným
zapsaná 209321 C u Městského soudu v Praze, datum zápisu 25. 8. 2005, IČO: 27481344 jako správce
údajů poskytující horská bouda Apalucha (dále jen „správce“ nebo „Apalucha“) má povinností
vztahující se k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů.
Kontaktní údaje správce:
Pavel Plíva, Malá Úpa 89, 54227 Malá Úpa
info@apalucha.cz
+420 723 200 415
2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Na této stránce naleznete přehled hlavních zásad ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných
údajů.
Vaše osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro plnění
našich práv a povinností ze smluvního vztahu (tj. poskytování služeb horské boudy Renerovky), z
důvodu plnění zákonných povinností a ochrany našich oprávněných zájmů, jako i pro potřeby Vaší
jednoznačné identifikace. Pro takové zpracování osobních údajů není nutné získat Váš souhlas se
zpracováním, nicméně jako subjektu údajů, Vám naleží veškerá práva související se zpracováním
Vašich osobních údajů, viz dále.
Pro splnění výše uvedených účelů budeme zpracovávat Vaše následující osobní údaje, které nám
poskytnete:
•
•
•
•
•
•
•

jméno a příjmení
datum narození
adresa trvalého pobytu
adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu
emailová adresa
telefonní číslo
další osobní údaje, které budou dle charakteru poskytované Apaluchou nutné pro řádné
plnění státních nahlašovacích požadavků

Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat a ukládat po celou dobu, kdy budete využívat
služeb Apaluchy a po přiměřenou dobu poté, maximálně však 10 let. Osobní údaje budeme
zpracovávat elektronickým, manuálním i automatizovaným způsobem.
Abychom mohli řádně poskytovat služby horské boudy Renerovky, potřebujeme mít vždy Vaše
aktuální osobní údaje. Proto nám jakékoli změny Vašich osobních údajů oznamte na tel.: 723 200 415
nebo email: info@apalucha.cz

3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY
Rádi bychom Vás průběžně informovali o našich službách a novinkách prostřednictvím zasílání
informačních, obchodních a/nebo marketingových sdělení. Poskytnuté osobní údaje a historii
Objednávek budeme rovněž užívat k analýze a vyhodnocení Vašeho spotřebního chování s cílem
informovat Vás o službách maximálně odpovídajících Vašim preferencím. Za tímto účelem budeme
zpracovávat Vaše osobní údaje v tomto rozsahu:
•
•
•

jméno a příjmení
emailová adresa
telefonní číslo

Ke zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem potřebujeme Váš svobodný a
dobrovolný souhlas. Neposkytnutí tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem
zasílání informačních, obchodních a/nebo marketingových sdělení není podmínkou uzavření
smluvního vztahu s námi, respektive pro poskytování služeb horské boudy Renerovky.
Veškeré informační, obchodní a/nebo marketingová sdělení související se službami Renerovky Vám
budeme zasílat na emailovou adresu uvedenou při registraci ke službám horské boudy Renerovky
nebo i na základě jiné skutečnosti, při které nám byla Vaše emailová adresa poskytnuta.
4. VAŠE PRÁVA
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo:
1. požadovat od Renerovky přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz;
2. požadovat omezení zpracování a využít právo na přenositelnost osobních údajů;
3. vznést námitku proti zpracování u Renerovky nebo podat stížnost u dozorového úřadu;
4. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Případné odvolání souhlasu musí být
učiněno
písemnou formou, a to zasláním oznámení na emailovou adresu Správce info@apalucha.cz.
Odvoláním souhlasu nebude dotčeno zpracování Vašich osobních údajů pro plnění povinností ze
smluvního vztahu, zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů Správce.
5. ODPOVĚDNOST ZA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá Správce. Správním orgánem, který vykonává
dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu
osobních údajů.
6. ZMĚNA ZÁSAD O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost může tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit zveřejněním změněných
ustanovení. Všechna změněná ustanovení vstupují automaticky v platnost v den uvedený ve
zveřejněných zásadách ochrany osobních údajů, pokud není uvedeno jinak.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit a průběžně aktualizovat. Novou verzi podmínek
ochrany osobních údajů zveřejní Správce na svých internetových stránkách.
2.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2022.

