Súhlas so spracúvaním osobných údajov
pre
HPN, s.r.o.,
Hlohovská cesta 348/44, 955 01 Nemčice
IČO: 50 044 508
DIČ: 2120154025
IČ DPH: SK2120154025
Zastúpená konateľom: Ing. František Hroššo/ tel.č.: 0905/686366
1.Súhlasím s vytvorením fotokópie môjho občianskeho preukazu, resp. pasu na dobu trvania
môjho pobytu v hoteli Piešťany, Adama Trajana 4648/2, 921 01 Piešťany ako aj na jej
uchovanie po dobu 5 rokov od ukončenia pobytu.

Právny základ spracovania osobných údajov
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
poplatku za komunálne odpady, Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, zákon č.
233/1995 Zb. Exekučný poriadok, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č.,
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon č. 124/2006 Z.
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a ďalšie zákony upravujúce povinnosti zamestnávateľa.
Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečiť vymáhateľnosť pohľadávok a škôd
spôsobených ubytovanými hosťami ako aj plánovanie, zabezpečovanie, rozvoj ľudských
zdrojov, prípadne realizácia zmluvných vzťahov s fyzickými osobami, ktoré vykonávajú
činnosť, vytvárajú dielo podľa autorského zákona, alebo za finančnú odmenu poskytujú
Prevádzkovateľovi služby v rámci akvizičnej činnosti. Účel spracúvania je stanovený
osobitnými zákonmi pre oblasť občiansko a obchodno-právnych vzťahov.
Pre splnenie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ využíva software
od spol. Microsoft Slovakia s.r.o., Apollo Business Center II, blok E, 3. posch. Prievozská
4D, 821 09 Bratislava a to OFFICE 2007
Príjemcovia: Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorý splnili požadované
podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých výkon priamo súvisí so splnením účelu
spracúvania (napr. Súdny exekútori, advokátske kancelárie, spoločnosti venujúce sa
vymáhaním pohľadávok.)
Zverejňovanie: Osobné údaje nebudú zverejnené.
Tretie krajiny: Osobné údaje nebudú zasielané v rámci cezhraničného prenosu údajov.
Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomá svojich práv podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2016/679 (GDPR), najmä na prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie a obmedzenie
spracovania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať
spracúvanie osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.
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Dotknutá osoba má právo:
a)
na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo
nie sú osobné údaje o nej spracúvané; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ
povinný splniť bezplatne,
b)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme; oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania.
c)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej
osobné údaje na spracúvanie;
d)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania; tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady
vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so
zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej
osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
e)
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
f)
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; túto
požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
g)
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
h)
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; túto
požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla
prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na ochranu
osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na Úrad na
ochranu osobných údajov SR.
Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované slobodne,
vážne, bez nátlaku, po náležitom informovaní, dobrovoľne a že mala možnosť odmietnuť
udeliť tento súhlas bez akýchkoľvek sankcii voči jej osobe alebo hrozby ich uloženia.
V prípade zmeny osobných údajov je povinná to nahlásiť prevádzkovateľovi do 5 dní od
vzniku zmeny.
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