Informácia o spracovaní osobných údajov
Vážení návštevníci,
radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov - „GDPR“.
V prvom rade vás ubezpečujeme, že v plnej miere rešpektujeme vaše právo na súkromie pri
používaní našej webovej stránky, pri komunikácii s nami a pri objednávaní si ubytovania.
Vaše osobné údaje sú určené výhradne pre potreby majiteľa a prevádzkovateľa rodinného
domu „Chalupa Kocka“ Sklené Teplice č. 27 - Mikuláš Šranko, DIČ: 1049607185
a prijímame potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám
poskytujete.
Objednaním si ubytovania v rodinnom dome „Chalupa Kocka“ Sklené Teplice č. 27 nám
dávate Váš výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov ako Meno, Priezvisko,
titul, adresa bydliska, dátum narodenia k tomu, aby sme Vaše osobné údaje mohli zaevidovať
do Knihy ubytovaných hostí. Telefonický kontakt a email adresa je výlučne pre potreby
vzájomnej komunikácie a neposkytuje sa ďalej.
Chceme Vás ubezpečiť, že prijímame všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a
bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete a to:
1. na uchovanie tajnosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov, ktoré sú zapísané v
Knihe ubytovaných hostí
2. prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby a to majitelia
nehnuteľnosti a ubytovateľ
3. vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely evidencie Knihy ubytovaných hostí
4. archivácia Vašich osobných údajov v Knihe ubytovaných hostí bude 5 rokov
5. vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom,
ak si to vyžaduje príslušný zákon, alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je
potrebný na dodržanie zákonných postupov – v prípade odozvy na právne nároky
alebo súdne procesy
Ubytovaný má právo na základe písomnej žiadosti od majiteľa získať potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú jeho osobné údaje, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným
údajom a tieto informácie:
• účel spracúvania osobných údajov,
• kategórie dotknutých osobných údajov
• príjemcovia, ktorým budú osobné údaje poskytnuté
• predpokladaná doba uchovávania osobných údajov
• existencia práva požadovať opravu osobných údajov
• právo podať sťažnosť dozornému úradu
V Nitre, dňa 1.7.2021

Informácia o monitorovaní priestoru kamerovým systémom v zmysle zákona 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov
Vážení hostia,
majiteľ rodinného domu „Chalupa Kocka“ Sklené Teplice v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov, informuje všetkých návštevníkom, že v areáli Chalupa Kocka Sklené
Teplice 27 sú umiestnené pevné kamery, inštalované za účelom zabezpečenia bezpečnosti
priestorov a hostí.
Rodinný dom „Chalupa Kocka“ Sklené Teplice č. 27
1) pevná kamera Sever - inštalovaná vonku na r.d. – monitoruje priestor terasy, príslušného
pozemku a príjazdovej cesty
2) pevná kamera Východ – inštalovaná vonku na r.d. – monitoruje parkovisko, vstup
a vchod do objektu
3) pevná kamera Juh – inštalovaná vonku na r.d. – monitoruje zadný priestor pozemku
a záhrady
Spracúvaný osobný údaj:
Statický alebo dynamický videozáznam tváre fyzickej osoby, ktorá vstúpila do
monitorovaného priestoru.
Účel spracúvania:
Ochrana majetku majiteľa, bezpečnosť, poriadok a ochrana zdravia návštevníkov chaty.
Právny základ:
Oprávnený záujem majiteľa v zmysle čl. 6 odst. 1 písm.f) nariadenia EÚ 2016/679.
Prevádzkovateľ kamerového systému: Mikuláš Šranko, Pod novosadmi 1, 949 01 Nitra
Lehota na výmaz záznamov:
OÚ sa likvidujú automatickým odstraňovaním digitalizovaných dát ukladaných KS na
internom záznamovom médiu. Likvidácia OÚ je zabezpečená automaticky v lehote 15 dní
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
Práva monitorovanej osoby:
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto OÚ. (viď
čl. 15 odst. 1 Nariadenia EÚ 2016/679).
Okruh príjemcov:
Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám.
Prevádzkovateľ ich poskytne len pre účely trestného konania, odhaľovania kriminality alebo v
správnom konaní v zmysle čl. 10 nariadenia EÚ 2016/679. OÚ sa poskytujú len príslušníkovi
PZ v čase výkonu služby, vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo
operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný OÚ týka.
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