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Podmínky ubytování 

 

 

Vážení hosté, 

 

Před potvrzením rezervace si prosím pozorně přečtěte podmínky ubytování a souhlas se 

zpracováním osobních údajů. Pro potvrzení rezervace, musí být vysloven souhlas s těmito 

podmínkami. 

 

Rezervace 

V případě zrušení rezervace 3 dny před plánovaným příjezdem budeme nuceni vám účtovat 

storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny ubytování. Při rezervaci je vyžadována záloha ve 

výši 50%, která je nevratná a započítává se do ceny pobytu. V případě neuhrazení zálohy ve 

lhůtě 5 dnů od provedení rezervace tato rezervace propadá a není aktivní. 

 

Jak stornovat 

V emailu s potvrzením vaší rezervace, jste obdrželi veškeré podrobnosti, jak správně provést 

storno rezervace. 

 

Základní informace 

Check-in, každý den od 14hod. 

Chech-out, každý den do 10hod. 

Noční klid od 22hod. do 8hod. 

Všechny apartmány jsou nekuřácké. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoli 

odvolat. 

 

Zásady zpracování osobních údajů -správce osobních údajů, subjekt údajů, zpracovatel 

Správcem osobních údajů -je společnost (ubytovací zařízení) využívající tuto rezervační službu 

rezervační službu a nakládající s daty rezervujících zákazníků. 

 

Zpracovatelem osobních údajů – je společnost Apartmány Přítluky, spol. s r.o. (dále jen 

Správce) 

 

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní 

smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem. Subjektem 

údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů. 

 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v 

jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum 

narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační 

číslo, e-mail, telefon, podpis. 
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Účel zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi 

subjektem údajů a správcem, a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, 

nebo písemnou formou, plnění právních povinností. 

 

Posouzení nezbytnosti zpracování 

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které 

jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování. 

 

Právní základ zpracování osobních údajů 

Právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana 

majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti. 

 

Doba zpracovávání osobních údajů 

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává 

osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem 

na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění 

právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V 

případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce 

zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té 

doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu 

stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. 

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj 

dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl 

dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které 

správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li 

zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v 

platných právních předpisech). 

 

Přístup k osobním údajům 

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce 

 

 

Apartmány Přítluky, spol. s r.o. 

Nová 292 

691 04 Přítluky 

IČ: 07118376 

 

 

Podmínky ubytování jsou platné od 1.1.2022 


