
SDĚLENÍ KE SPLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI - GDPR 

  

Společnost Lama Czech a.s., IČO: 25831739, DIČ: CZ-25831739, se sídlem Gudrichova 763, 747 41, 

Hradec nad Moravicí, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími 

právními předpisy. 

Za účelem rezervace, pobytu a vedení evidenčních knih jsou zpracovávány tyto kategorie osobních 

údajů: 

- Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu 

nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, email, telefonní číslo) 

- Údaje spojené s vedením evidenční knihy hostů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

(doba ubytování, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, popř. víza, 

národnost). 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti. Osobní 

údaje jsou získané přímo od subjektů údajů. 

Osobní údaje bude společnost zpracovávat manuálně přímo prostřednictvím svých k tomu 

pověřených zaměstnanců. 

Osobní údaje bude společnost zpracovávat po dobu trvání právního titulu (splnění smlouvy, splnění 

právní povinnosti včetně archivace dle zákonné lhůty). 

Subjekt údajů má dále právo získat od společnosti osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež 

subjekt údajů společnosti poskytnul. Společnost na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu 

údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 

formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto 

právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. 

Společnost nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí a třetím osobám. 

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se 

obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu 

osobních údajů (www.uoou.cz). 

Kontaktní údaje společnosti (údaje na možnost výmazu nebo opravy údajů subjektu): 

Lama Czech a.s. Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, Tel. 00420 604285356, 

apartmanylama@lamagroup.cz 
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