Informace o zpracování osobních údajů
Poskytujete souhlas fyzické osobě BcA. Anna Rajnišová, se sídlem Perucká 2525/21b, 120
00 Praha 2 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jména o
příjmení, ulice, město, země, e-mail, telefonní číslo.
Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro marketingové účely. Tyto
údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv
zpět, a to například zasláním emailu info@hotel-pension-telc.cz.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
Berte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci a vysvětlení, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč
- vyžádat si u nás přístup k těmto osobním údajům a nechat je aktualizovat či upravit
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Na tomto webu využíváme také cookies. Více informací naleznete zde:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs&gl=cz
Proč pracujeme s cookies?
Na základě Vašeho souhlasu zpracovává naše společnost Vaše osobní údaje pro
následující účely:
- péče o klienty; jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec
zpracování osobních údajů, a které zahrnují následující činnosti: získávání zpětné vazby
ohledně produktů a služeb správce; monitoring chování klientů na webových stránkách naší
společnosti v souvislosti s nabízenými službami (tento účel se tedy netýká pouhého získání
informací o chování uživatelů navštěvujících webové stránky naší společnosti
prostřednictvím cookies)
- nabízení produktů a služeb; jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb
naší společnosti, a to různými prostředky (poštou, elektronickými prostředky včetně
elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení, telefonickým hovorem a
prostřednictvím webových stránek).
Poskytnutí osobních údajů pro účely péče o Vás jsou naším smluvním požadavkem a jejich
neposkytnutí může ve svém důsledku vést k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí
adekvátní péče.

