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CARAVAN PARK CAMPING 
zásady ochrany osobních údajů 

 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. 

Čl. I – úvodní ustanovení 

Společnost YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA, s.r.o. (dále jen: „my“, „nás“, nebo „naše společ-
nost“) je potěšena Vaším zájmem o naši firmu a služby. Velmi nám záleží na tom, abychom chránili 
Vaše soukromí během celého procesu zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů a bez-
pečnost dat jsou součástí naší firemní politiky. Veškeré zpracování osobních údajů, jakožto i tyto 
zásady, jsou v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména 
jsou v souladu dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle 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) (dále jen: „GDPR“). 

Osobní údaje, které nám při rezervaci ubytování či ubytování v našem zařízení, příp. v souvislosti 
s projevením zájmu o naše služby poskytnete, jsou povinným údajem, neboť jimi dochází k Vaší 
jednoznačné identifikaci a tím i platnému uzavření smlouvy na danou službu. Neposkytnutí povinně 
poskytovaných osobních údajů by mohlo zapříčinit neplatnost námi uzavírané smlouvy, nemožnost 
plnění našich povinností a případné další právní následky, které s jejich neposkytnutím spojují 
obecně závazné právní předpisy. Pokud po Vás požadujeme jiné než uvedené povinné údaje a ne-
sdělíme Vám při jejich poskytování, že se jedná o povinný údaj a jeho důvod, jedná se o údaj, který 
po Vás požadujeme jako o údaj poskytovaný dobrovolně za účelem plnění námi uzavírané smlouvy.  

Čl. II – zpracovávané údaje 

1. Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou povinným údajem, neboť jimi dochází k Vaší jed-
noznačné identifikaci a tím i platnému uzavření smlouvy. Tyto údaje zpracováváme za úče-
lem plnění uzavřené smlouvy, plnění našich právních povinností a ke zpracování nezbytné-
mu pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů a uplatnění právních ná-
roků. Tyto a případně další údaje v souladu s aktuálně platnou legislativou zpracováváme 
pro účely evidence místních poplatků, zpracovávání statistických výkazů a předáváme je 
příslušným orgánům. Stejně tak jsme povinni pro občany jiné než české státní příslušnosti 
vést osobní údaje v evidenci pro cizineckou policii a této je v souladu s našimi povinnostmi 
odevzdávat a zpřístupnit v rozsahu dle platné legislativy.  

Zároveň Vás touto cestou informujeme, že v části našeho zařízení je aktivní kamerový sys-
tém, a to za účelem ochrany majetku a zvýšení bezpečnosti. Kamerový systém je provozo-
ván naší společností, a to v souladu s právními předpisy, tak aby při zachování jeho účelu 
maximálně chránil Vaše soukromí. V případě, že je takový požadavek vznesen, je záznam 
z tohoto systému předán v rámci povinné součinnosti Policii ČR. 
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Také Vás informujeme, že v průběhu akcí pořádaných v našem zařízení dochází 
k fotografování a případně i natáčení videí za účelem dokumentování jejich průběhu, při-
čemž tyto fotografie jsou dále zveřejňovány na webových stránkách, facebookových profi-
lech, příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích dostupných na internetu. Jedná se o běžné doku-
mentování akcí, které je možné provádět, mimo jiné i na základě tohoto upozornění, bez Va-
šeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto poří-
zenými fotografiemi a videi ve vztahu k Vaší osobě, prosím informujte nás. Pokud byste i 
kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevy-
hovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním. 

2. Zpracovávané osobní údaje 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziolo-
gické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické 
osoby. 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce 
získal na základě e-mailového dotazu, rezervace, či ubytováním v areálu. Správce zpracová-
vá Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Povinnými 
údaji jsou zejména identifikační údaje ve formě vašeho jména, příjmení, data narození, byd-
liště, národnosti a čísla platného cestovního dokladu. Dalšími povinnými údaji jsou pak účel 
pobytu a případně registrační značka Vašeho vozidla, které vjíždí do areálu. 

3. Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě a budou předávány sub-
jektům při plnění či zajišťování plnění našich povinností nebo při zajišťování ochrany práv a 
našich právem chráněných zájmů. 

4. Doba uchování 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu, po kterou tak stanoví obecně závaz-
né právní předpisy, včetně archivačních předpisů, a to jak ty poskytované povinně, tak ty 
poskytované dobrovolně, příp. na základě našeho požadavku pro účely plnění námi uzavíra-
né smlouvy. Výjimku tvoří případy, kdy byste byli předem informováni jinak, či došlo ke 
zpracovávání údajů na základě Vašeho souhlasu uděleného na jinou dobu. Samozřejmě ne-
budou dále zpracovávány osobní údaje, u kterých byste důvodně uplatnili námitku apod. Po 
uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže z naší databáze. 

5. Podmínky zabezpečení 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení 
osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť přihlašo-
vací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě 
(uzamčená místnost). Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím po-
věřené osoby. 
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Čl. III – správce údajů 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA, s.r.o. 
(dále jen: „Správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
Kontaktní údaje správce jsou: 
adresa: Císařská louka 599, 150 00 Praha 5 
email: yccl@seznam.cz 

Čl. IV – práva subjektů 

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 
GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 
GDPR.  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování 
dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpraco-
váním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III bodě 1 těchto 
podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 
domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

1. Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu  

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu cara-
vanpark.cl@gmail.com (dále jen „e-mailová adresa provozovatele“) požádat o zaslání po-
tvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi 
budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto 
Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly 
nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte 
právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní údaje získali. 

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skuteč-
nost zasláním zprávy na e-mailovou adresu provozovatele upozornit, my pak bez zbytečné-
ho odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. 

2. Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů  

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zá-
jmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-
mailovou adresu provozovatele. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše 
osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpraco-
vání máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či 
nad výkonem nebo obhajobou právních nároků. 

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. 
z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu 
námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto 
údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat. 
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3. Právo na omezení práce s osobními údaji  

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich 
vymazání: 

I. Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do 
ověření jejich správnosti. 

II. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním 
zprávy na e-mailovou adresu provozovatele namísto o vymazání o omezení jejich 
použití. 

III. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, 
ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních náro-
ků. 

IV. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ově-
říme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy. 

4. Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů) 

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje: 

I. Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali. 
II. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod 

pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kdy zpracováváme Vaše osobní 
údaje na základě Vašeho souhlasu). 

III. Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme 
schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi 
zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků. 

IV. Neoprávněně. 

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností 
zasláním zprávy na e-mailovou adresu provozovatele takto zpracovávané osobní údaje vy-
mazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování ne-
zbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní po-
vinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo 
obhajobu našich právních nároků. 

5. Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě 

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu provozovatele požádáte, abychom Vám 
poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně použí-
vaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formá-
tů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje za-
slali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, 
že je takto již zpracováváme. 

6. Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení 

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas 
s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bu-
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de součástí každého obchodního sdělení, popřípadě zasláním zprávy na e-mailovou adresu 
provozovatele. 

7. Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé 
v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu 
osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-
mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních 
údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz. 

Čl. V – cookies politika 

Na internetových stránkách www.camp-prague.com a www.kemp-praha.cz (dále jen: „Stránky“) 
užíváme tzv. soubory cookies. Těmito zásadami ochrany osobních údajů o tom plníme naši infor-
mační povinnost v souladu s GDPR.  

Zároveň si Vás dovolujeme informovat v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, že naše internetové stránky vyu-
žívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies zpracováváme. 

1. Co je to cookies? 

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby 
učinily uživatelský zážitek více efektivní. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač 
jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž 
může ukládat do cookies informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťo-
vat zájmy konkrétního návštěvníka. Právní normy stanoví, že můžeme ukládat cookies na 
vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy 
cookies potřebujeme váš souhlas. Stránky používají různé typy cookies. Některé cookies 
jsou umístěny službami třetích stran, které se na nich objevují. 

2. Jak cookies používáme? 

Nutné: 
Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní fungování je-
jich základních vlastností jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové 
stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat. Konkrétně se zde 
jedná o cookie ve kterém je informace o naposledy zobrazené jazykové mutaci 
(pll_language).  

3. Souhlas s ukládáním cookies 

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. 
Svým nastavením prohlížeče a používáním Stránek výslovně souhlasíte s ukládáním 
nejen nutných souborů cookies. 
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Použití takových cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webo-
vého prohlížeče dle Vaší libosti. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na 
těchto uvedených adresách: 

 Chrome: support.google.com 
 Opera: help.opera.com 
 Firefox: support.mozilla.org 
 MSIE: support.microsoft.com 
 Edge: support.microsoft.com 
 Safari: support.apple.com 

Cookies budeme ze Stránek automaticky mazat nejpozději do 13 měsíců od jejich poslední-
ho využití. 

Čl. VI – zaměstnanci 

Pro naši společnost je důležité, abyste věděli, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme a jak je za-
bezpečujeme. Také chceme, abyste byly informováni, na koho se můžete obrátit v případě, že máte 
jakékoli pochybnosti o zpracování údajů, nebo pokud ho chcete ovlivnit.  

 Naším cílem je, abyste vždy věděli: 
 které údaje o Vás shromažďujeme, 
 co s nimi děláme, 
 jak jsou zabezpečeny, 
 jak dlouho je uchováváme, 
 komu je předáváme. 

Pro plnění pracovněprávních vztahů zpracováváme osobní údaje našich zaměstnanců v souladu se 
všemi platnými předpisy a zásadami v oblasti ochrany osobních údajů a dbáme na to, aby byli o 
všech svých právech informováni a aby byly jejich osobní údaje náležitě chráněny. 

Přesnější specifikace rozsahu zpracovaných osobních údajů zaměstnanců, účelu zpracování, doby 
zpracování, vč. příslušných poučení jsou nedílnou součástí vnitrofiremního předpisu Zásady zpra-
cování osobních údajů. S tímto jsou všichni naši zaměstnanci seznamováni. 

Čl. VII – uchazeči o zaměstnání 

Pro naši společnost je důležité, abyste věděli, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme a jak je za-
bezpečujeme. Také chceme, abyste byly informováni, na koho se můžete obrátit v případě, že máte 
jakékoli pochybnosti o zpracování údajů, nebo pokud ho chcete ovlivnit.  

 Naším cílem je, abyste vždy věděli: 
 co s nimi děláme, 
 jak jsou zabezpečeny, 
 které údaje o Vás shromažďujeme, 
 jak dlouho je uchováváme, 
 komu je předáváme. 
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1. Účel zpracování osobních údajů 

V případě Vašeho zájmu o pracovní pozici v naší společnosti zpracováváme některé Vaše 
osobní údaje zejména pro následující účely: 

 Náborový proces. 
 Uzavření pracovní smlouvy. 
 Plnění ostatních zákonných povinností. 

2. Zpracovávané osobní údaje 

Zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu nezbytném pro výběr vhod-
ného kandidáta na danou pracovní pozici. V souladu s účelem, pro nějž jsme od subjektů 
osobní údaje získali, dochází ke zpracování následující kategorií osobních údajů: 

 Jméno a příjmení. 
 Místo a datum narození (věk). 
 Adresa a kontaktní údaje. 
 Národnost. 
 Zdravotní rizika a problémy s ohledem na výkon práce. 
 Údaje o vzdělání, schopnostech a jiné údaje uvedené v životopise zájemce. 

3. Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje, které poskytnete naší společnosti, jsou zpřístupněny pouze našim opráv-
něným zaměstnancům, či managementu za účelem výběru vhodného kandidáta. Nedochází 
k předání osobních údajů žádným zpracovatelům. Údaje jsou vždy zpracovány v souladu 
s výše uvedenými zásadami a jsou zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění 
účelu zpracování. 

Za předpokladu naplnění zákonných podmínek můžeme Vaše osobní údaje v určitých přípa-
dech poskytnout i orgánům veřejné moci. 

4. Doba uchování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu 
zpracování a dále na dobu, po kterou dal uchazeč o zaměstnání souhlas se zpracováním 
osobních údajů. Nejsme oprávněni zpracovávat osobní údaje neúspěšných uchazečů po 
ukončení výběrového řízení jsou tyto neprodleně skartovány/vymazány. Údaje úspěšného 
žadatele jsou založeny do osobního spisu zaměstnance a zabezpečeny proti přístupu neo-
právněných osob po stanovenou dobu zpracovávání osobních údajů. 

Čl. VIII – závěrečná ustanovení 

Odesláním dotazu či rezervace z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se-
známen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito pod-
mínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím 
souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém roz-
sahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních 
údajů zveřejní správce na svých internetových stránkách. 
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Slovník pojmů 

Pro účely tohoto dokumentu se v souladu s GDPR rozumí: 

 Anonymní údaj – údaj, který se netýká identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, a to i 
pokud přestal být identifikovatelným i pozdějším procesem anonymizace. Takový údaj není osobním 
údajem pro účely tohoto dokumentu. 

 Biometrický údaj – osobní údaj vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se 
fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, který umožňuje nebo 
potvrzuje jedinečnou identifikaci, např. zobrazení obličeje. 

 Dozorový orgán – nezávislý orgán veřejné moci zřízený ke kontrole v oblasti ochrany osobních 
údajů. V České republice je jím Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 Evidence (databáze) – strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, 
centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený dle funkčního či zeměpisného hlediska. 

 Omezení zpracování – označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování 
v budoucnu. 

 Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, 
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový 
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

 Porušení zabezpečení osobních údajů – porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo 
protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí či zpřístupnění přenášených, 
uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. 

 Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým 
jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu či nikoli. Za příjemce se nepovažují 
orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 Souhlas – jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt 
údajů dává prohlášen, či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. 

 Správce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám 
nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Za správce se pro tento 
dokument považuje naše společnost YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA, s.r.o. 

 Subjekt údajů – identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. 
 Třetí strana – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který 

není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo 
zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů. 

 Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který 
zpracovává osobní údaje pro správce.  

 Zpracování osobních údajů – jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory 
osobních údajů, který je prováděn s pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je 
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, 
seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

 Zvláštní kategorie osobních údajů – osobní kategorie, které vypovídají o rasovém či etnickém 
původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství 
v odborech, genetické a biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace fyzické 
osoby a údaje o zdravotním stavu či sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. 
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CARAVAN PARK CAMPING 
zásady ochrany osobních údajů 

 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. 

Čl. I – úvodní ustanovení 

Společnost YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA, s.r.o. (dále jen: „my“, „nás“, nebo „naše společ-
nost“) je potěšena Vaším zájmem o naši firmu a služby. Velmi nám záleží na tom, abychom chránili 
Vaše soukromí během celého procesu zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů a bez-
pečnost dat jsou součástí naší firemní politiky. Veškeré zpracování osobních údajů, jakožto i tyto 
zásady, jsou v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména 
jsou v souladu dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle 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) (dále jen: „GDPR“). 

Osobní údaje, které nám při rezervaci ubytování či ubytování v našem zařízení, příp. v souvislosti 
s projevením zájmu o naše služby poskytnete, jsou povinným údajem, neboť jimi dochází k Vaší 
jednoznačné identifikaci a tím i platnému uzavření smlouvy na danou službu. Neposkytnutí povinně 
poskytovaných osobních údajů by mohlo zapříčinit neplatnost námi uzavírané smlouvy, nemožnost 
plnění našich povinností a případné další právní následky, které s jejich neposkytnutím spojují 
obecně závazné právní předpisy. Pokud po Vás požadujeme jiné než uvedené povinné údaje a ne-
sdělíme Vám při jejich poskytování, že se jedná o povinný údaj a jeho důvod, jedná se o údaj, který 
po Vás požadujeme jako o údaj poskytovaný dobrovolně za účelem plnění námi uzavírané smlouvy.  

Čl. II – zpracovávané údaje 

1. Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou povinným údajem, neboť jimi dochází k Vaší jed-
noznačné identifikaci a tím i platnému uzavření smlouvy. Tyto údaje zpracováváme za úče-
lem plnění uzavřené smlouvy, plnění našich právních povinností a ke zpracování nezbytné-
mu pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů a uplatnění právních ná-
roků. Tyto a případně další údaje v souladu s aktuálně platnou legislativou zpracováváme 
pro účely evidence místních poplatků, zpracovávání statistických výkazů a předáváme je 
příslušným orgánům. Stejně tak jsme povinni pro občany jiné než české státní příslušnosti 
vést osobní údaje v evidenci pro cizineckou policii a této je v souladu s našimi povinnostmi 
odevzdávat a zpřístupnit v rozsahu dle platné legislativy.  

Zároveň Vás touto cestou informujeme, že v části našeho zařízení je aktivní kamerový sys-
tém, a to za účelem ochrany majetku a zvýšení bezpečnosti. Kamerový systém je provozo-
ván naší společností, a to v souladu s právními předpisy, tak aby při zachování jeho účelu 
maximálně chránil Vaše soukromí. V případě, že je takový požadavek vznesen, je záznam 
z tohoto systému předán v rámci povinné součinnosti Policii ČR. 
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Také Vás informujeme, že v průběhu akcí pořádaných v našem zařízení dochází 
k fotografování a případně i natáčení videí za účelem dokumentování jejich průběhu, při-
čemž tyto fotografie jsou dále zveřejňovány na webových stránkách, facebookových profi-
lech, příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích dostupných na internetu. Jedná se o běžné doku-
mentování akcí, které je možné provádět, mimo jiné i na základě tohoto upozornění, bez Va-
šeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto poří-
zenými fotografiemi a videi ve vztahu k Vaší osobě, prosím informujte nás. Pokud byste i 
kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevy-
hovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním. 

2. Zpracovávané osobní údaje 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziolo-
gické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické 
osoby. 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce 
získal na základě e-mailového dotazu, rezervace, či ubytováním v areálu. Správce zpracová-
vá Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Povinnými 
údaji jsou zejména identifikační údaje ve formě vašeho jména, příjmení, data narození, byd-
liště, národnosti a čísla platného cestovního dokladu. Dalšími povinnými údaji jsou pak účel 
pobytu a případně registrační značka Vašeho vozidla, které vjíždí do areálu. 

3. Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě a budou předávány sub-
jektům při plnění či zajišťování plnění našich povinností nebo při zajišťování ochrany práv a 
našich právem chráněných zájmů. 

4. Doba uchování 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu, po kterou tak stanoví obecně závaz-
né právní předpisy, včetně archivačních předpisů, a to jak ty poskytované povinně, tak ty 
poskytované dobrovolně, příp. na základě našeho požadavku pro účely plnění námi uzavíra-
né smlouvy. Výjimku tvoří případy, kdy byste byli předem informováni jinak, či došlo ke 
zpracovávání údajů na základě Vašeho souhlasu uděleného na jinou dobu. Samozřejmě ne-
budou dále zpracovávány osobní údaje, u kterých byste důvodně uplatnili námitku apod. Po 
uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže z naší databáze. 

5. Podmínky zabezpečení 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení 
osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť přihlašo-
vací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě 
(uzamčená místnost). Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím po-
věřené osoby. 
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Čl. III – správce údajů 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA, s.r.o. 
(dále jen: „Správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
Kontaktní údaje správce jsou: 
adresa: Císařská louka 599, 150 00 Praha 5 
email: yccl@seznam.cz 

Čl. IV – práva subjektů 

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 
GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 
GDPR.  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování 
dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpraco-
váním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III bodě 1 těchto 
podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 
domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

1. Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu  

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu cara-
vanpark.cl@gmail.com (dále jen „e-mailová adresa provozovatele“) požádat o zaslání po-
tvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi 
budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto 
Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly 
nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte 
právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní údaje získali. 

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skuteč-
nost zasláním zprávy na e-mailovou adresu provozovatele upozornit, my pak bez zbytečné-
ho odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. 

2. Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů  

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zá-
jmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-
mailovou adresu provozovatele. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše 
osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpraco-
vání máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či 
nad výkonem nebo obhajobou právních nároků. 

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. 
z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu 
námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto 
údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat. 
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3. Právo na omezení práce s osobními údaji  

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich 
vymazání: 

I. Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do 
ověření jejich správnosti. 

II. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním 
zprávy na e-mailovou adresu provozovatele namísto o vymazání o omezení jejich 
použití. 

III. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, 
ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních náro-
ků. 

IV. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ově-
říme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy. 

4. Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů) 

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje: 

I. Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali. 
II. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod 

pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kdy zpracováváme Vaše osobní 
údaje na základě Vašeho souhlasu). 

III. Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme 
schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi 
zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků. 

IV. Neoprávněně. 

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností 
zasláním zprávy na e-mailovou adresu provozovatele takto zpracovávané osobní údaje vy-
mazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování ne-
zbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní po-
vinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo 
obhajobu našich právních nároků. 

5. Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě 

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu provozovatele požádáte, abychom Vám 
poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně použí-
vaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formá-
tů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje za-
slali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, 
že je takto již zpracováváme. 

6. Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení 

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas 
s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bu-
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de součástí každého obchodního sdělení, popřípadě zasláním zprávy na e-mailovou adresu 
provozovatele. 

7. Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé 
v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu 
osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-
mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních 
údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz. 

Čl. V – cookies politika 

Na internetových stránkách www.camp-prague.com a www.kemp-praha.cz (dále jen: „Stránky“) 
užíváme tzv. soubory cookies. Těmito zásadami ochrany osobních údajů o tom plníme naši infor-
mační povinnost v souladu s GDPR.  

Zároveň si Vás dovolujeme informovat v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, že naše internetové stránky vyu-
žívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies zpracováváme. 

1. Co je to cookies? 

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby 
učinily uživatelský zážitek více efektivní. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač 
jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž 
může ukládat do cookies informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťo-
vat zájmy konkrétního návštěvníka. Právní normy stanoví, že můžeme ukládat cookies na 
vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy 
cookies potřebujeme váš souhlas. Stránky používají různé typy cookies. Některé cookies 
jsou umístěny službami třetích stran, které se na nich objevují. 

2. Jak cookies používáme? 

Nutné: 
Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní fungování je-
jich základních vlastností jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové 
stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat. Konkrétně se zde 
jedná o cookie ve kterém je informace o naposledy zobrazené jazykové mutaci 
(pll_language).  

3. Souhlas s ukládáním cookies 

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. 
Svým nastavením prohlížeče a používáním Stránek výslovně souhlasíte s ukládáním 
nejen nutných souborů cookies. 
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Použití takových cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webo-
vého prohlížeče dle Vaší libosti. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na 
těchto uvedených adresách: 

 Chrome: support.google.com 
 Opera: help.opera.com 
 Firefox: support.mozilla.org 
 MSIE: support.microsoft.com 
 Edge: support.microsoft.com 
 Safari: support.apple.com 

Cookies budeme ze Stránek automaticky mazat nejpozději do 13 měsíců od jejich poslední-
ho využití. 

Čl. VI – zaměstnanci 

Pro naši společnost je důležité, abyste věděli, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme a jak je za-
bezpečujeme. Také chceme, abyste byly informováni, na koho se můžete obrátit v případě, že máte 
jakékoli pochybnosti o zpracování údajů, nebo pokud ho chcete ovlivnit.  

 Naším cílem je, abyste vždy věděli: 
 které údaje o Vás shromažďujeme, 
 co s nimi děláme, 
 jak jsou zabezpečeny, 
 jak dlouho je uchováváme, 
 komu je předáváme. 

Pro plnění pracovněprávních vztahů zpracováváme osobní údaje našich zaměstnanců v souladu se 
všemi platnými předpisy a zásadami v oblasti ochrany osobních údajů a dbáme na to, aby byli o 
všech svých právech informováni a aby byly jejich osobní údaje náležitě chráněny. 

Přesnější specifikace rozsahu zpracovaných osobních údajů zaměstnanců, účelu zpracování, doby 
zpracování, vč. příslušných poučení jsou nedílnou součástí vnitrofiremního předpisu Zásady zpra-
cování osobních údajů. S tímto jsou všichni naši zaměstnanci seznamováni. 

Čl. VII – uchazeči o zaměstnání 

Pro naši společnost je důležité, abyste věděli, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme a jak je za-
bezpečujeme. Také chceme, abyste byly informováni, na koho se můžete obrátit v případě, že máte 
jakékoli pochybnosti o zpracování údajů, nebo pokud ho chcete ovlivnit.  

 Naším cílem je, abyste vždy věděli: 
 co s nimi děláme, 
 jak jsou zabezpečeny, 
 které údaje o Vás shromažďujeme, 
 jak dlouho je uchováváme, 
 komu je předáváme. 
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1. Účel zpracování osobních údajů 

V případě Vašeho zájmu o pracovní pozici v naší společnosti zpracováváme některé Vaše 
osobní údaje zejména pro následující účely: 

 Náborový proces. 
 Uzavření pracovní smlouvy. 
 Plnění ostatních zákonných povinností. 

2. Zpracovávané osobní údaje 

Zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu nezbytném pro výběr vhod-
ného kandidáta na danou pracovní pozici. V souladu s účelem, pro nějž jsme od subjektů 
osobní údaje získali, dochází ke zpracování následující kategorií osobních údajů: 

 Jméno a příjmení. 
 Místo a datum narození (věk). 
 Adresa a kontaktní údaje. 
 Národnost. 
 Zdravotní rizika a problémy s ohledem na výkon práce. 
 Údaje o vzdělání, schopnostech a jiné údaje uvedené v životopise zájemce. 

3. Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje, které poskytnete naší společnosti, jsou zpřístupněny pouze našim opráv-
něným zaměstnancům, či managementu za účelem výběru vhodného kandidáta. Nedochází 
k předání osobních údajů žádným zpracovatelům. Údaje jsou vždy zpracovány v souladu 
s výše uvedenými zásadami a jsou zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění 
účelu zpracování. 

Za předpokladu naplnění zákonných podmínek můžeme Vaše osobní údaje v určitých přípa-
dech poskytnout i orgánům veřejné moci. 

4. Doba uchování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu 
zpracování a dále na dobu, po kterou dal uchazeč o zaměstnání souhlas se zpracováním 
osobních údajů. Nejsme oprávněni zpracovávat osobní údaje neúspěšných uchazečů po 
ukončení výběrového řízení jsou tyto neprodleně skartovány/vymazány. Údaje úspěšného 
žadatele jsou založeny do osobního spisu zaměstnance a zabezpečeny proti přístupu neo-
právněných osob po stanovenou dobu zpracovávání osobních údajů. 

Čl. VIII – závěrečná ustanovení 

Odesláním dotazu či rezervace z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se-
známen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito pod-
mínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím 
souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém roz-
sahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních 
údajů zveřejní správce na svých internetových stránkách. 
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Slovník pojmů 

Pro účely tohoto dokumentu se v souladu s GDPR rozumí: 

 Anonymní údaj – údaj, který se netýká identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, a to i 
pokud přestal být identifikovatelným i pozdějším procesem anonymizace. Takový údaj není osobním 
údajem pro účely tohoto dokumentu. 

 Biometrický údaj – osobní údaj vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se 
fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, který umožňuje nebo 
potvrzuje jedinečnou identifikaci, např. zobrazení obličeje. 

 Dozorový orgán – nezávislý orgán veřejné moci zřízený ke kontrole v oblasti ochrany osobních 
údajů. V České republice je jím Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 Evidence (databáze) – strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, 
centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený dle funkčního či zeměpisného hlediska. 

 Omezení zpracování – označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování 
v budoucnu. 

 Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, 
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový 
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

 Porušení zabezpečení osobních údajů – porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo 
protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí či zpřístupnění přenášených, 
uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. 

 Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým 
jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu či nikoli. Za příjemce se nepovažují 
orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 Souhlas – jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt 
údajů dává prohlášen, či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. 

 Správce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám 
nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Za správce se pro tento 
dokument považuje naše společnost YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA, s.r.o. 

 Subjekt údajů – identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. 
 Třetí strana – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který 

není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo 
zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů. 

 Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který 
zpracovává osobní údaje pro správce.  

 Zpracování osobních údajů – jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory 
osobních údajů, který je prováděn s pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je 
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, 
seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

 Zvláštní kategorie osobních údajů – osobní kategorie, které vypovídají o rasovém či etnickém 
původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství 
v odborech, genetické a biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace fyzické 
osoby a údaje o zdravotním stavu či sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. 


