PROHLÁŠENÍ
o nakládání s osobními údaji podle GDPR
Společnost Wellness hotel MAS s.r.o.,
IČO: 03629040, DIČ: CZ03629040, se sídlem
Náměstí Tomáše Bati 417/12, 391 02 Sezimovo Ústí II.
p r o h l a š u j e,
že jako subjekt nakládající při své činnosti s osobními údaji fyzických osob je
seznámena v rozsahu potřebném pro podnikatelskou činnost s nařízením
Evropského parlamentu a rady č. 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)
a zavazuje se
v rámci platné právní úpravy aplikovat toto nařízení v praxi.
Naše společnost nezpracovává osobní a další údaje uživatelů webových stránek
hotelu MAS jinak, než k zákonem povoleným účelům - poptávka ubytování, popř.
k účelům, s nimiž uživatel vyslovil dobrovolný souhlas – reference dopisem.
Webové stránky hotelu MAS nemají žádnou databázi uživatelů, jejich e-mailů, ani
rozesílač nabídek, neshromažďují tedy žádné osobní údaje uživatelů.
Poptávkový formulář, který eviduje osobní údaje (jméno, telefon, email) je zaslán na
náš e-mail recepce@hotelmas.cz, kde dojde ke zpětné reakci za účelem uzavření
smlouvy, rezervace ubytování. Pokud k objednávce nedojde, budou osobní údaje
ihned z e-mailu vymazány, protože jednorázový účel (poptávky a odpovědi)
s nakládáním osobních údajů byl splněn. V případě uzavření smlouvy se řídíme
platnými zákony ČR o evidenci smluv a faktur.
Zásady používání souborů cookie:
Soubory cookie jsou soubory, které ukládají informace v prohlížeči a slouží k
rozlišování jednotlivých uživatelů. Soubory také pomáhají ke správné funkčnosti www
stránek. Cookie používané na našich stránkách jsou krátkodobé - „session cookie“
které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, než
prohlížeč zavřete a slouží pouze k funkčnosti webových stránek.
Obecné informace k souborům cookie: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče, můžete
nastavit, které chcete a které nikoli.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení pro soubory cookie můžete
nalézt na následujících webových stránkách:
Chrome___ https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox ___ https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/

Dne 21. 5. 2018

vypracovala společnost WELLNESS HOTEL MAS.

