Informace o zpracování osobních údajů klientů domova mládeže
Na základě Nařízení 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) označované
též jako GDPR (General Data Protection Regulation), Vám sdělujeme informace o zpracování
osobních údajů klientů domova mládeže, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v
našem zařízení.
Správce osobních údajů: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie
arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace, dále jen „správce“.
Adresa: Pražská 931, 547 01 Náchod
E-mail: podatelna@soanachod.cz
Datová schránka: aqicsvb
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jiří Škop, Ph.D., gdpr@soanachod.cz
Správce v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících
osobních údajů klientů domova mládeže - ubytovaných osob (subjektů údajů) dále jen „klient“:


jméno a příjmení,



adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí,



datum narození,



číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu,



státní občanství,



e-mailová adresa,



telefonní kontakt.

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu
s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají a nedojde
následně k závazné rezervaci a zaslání závazného potvrzení objednávky pobytu, osobní údaje
správce nevyžaduje a nezpracovává.
V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat Smlouvu
o ubytování.

Účel zpracování osobních údajů
Správce v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává
za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje klientů k těmto
účelům:


Plnění smlouvy - zpracování osobních údaje za účelem zajištění uzavření a následného
plnění smluvního závazku mezi správcem a klientem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).



Zákonná povinnost - zpracování osobních údaje za účelem splnění zákonné povinnosti
(čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), včetně důvodu vedení evidenční knihy pro účely splněním
zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. (o místních poplatcích) ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 326/1999 Sb. (o pobytu cizinců na území ČR) ve znění
pozdějších předpisů.



Oprávněný zájem - zpracování osobních údaje za účelem oprávněného zájmů
(čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), vyžaduje správce od klientů údaje nutné pro efektivní
komunikaci mezi správcem a klientem a dále z důvodu ochrany majetku správce.

Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy
při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků
GDPR. Do kontaktu s osobními údaji klientů přicházejí pouze zaměstnanci správce a následně
orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona (např. Městský úřad Náchod, Policie ČR, útvar
cizinecké policie).
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a
povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je
správce povinen/oprávněn údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních
předpisů.
Uložení
Všechny osobní údaje klientů jsou uloženy v elektronické nebo listinné podobě se
zabezpečením.
Archivace
Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se
splněním zákonné povinnosti. Účetní doklady se uchovávají po dobu 5 let od konce
zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Práva subjektu údajů
Klient domova mládeže má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními
předpisy, kdy se jedná zejména o:


právo na přístup,



právo na výmaz,



právo na omezení zpracováním,



právo na přenositelnost,



právo na vysvětlení,



právo vznést námitku proti zpracování,



právo podat stížnost u správce, či se obrátit na Úřad o ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro
ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou
zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv neoprávněným osobám a třetím stranám - vyjma
zákonné povinnosti. Osobní údaje rovněž nejsou předávány mimo EU nebo jakékoliv
mezinárodní organizaci.

