Zpracování osobních údajů zákazníka (GDPR)
1. Zákazník bere na vědomí, že CK Mauthner s.r.o., IČO 28526911 (dále jen CK Mauthner) je oprávněna pro
účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem:
✓ plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje zejména v rozsahu jméno, příjmení,
datum narození, trvalé bydliště, emailová a doručovací adresa, telefon popř. registrační značka
vozidla.
✓ nabízení obchodu, služeb a produktů CK popř. jiných smluvních subjektů CK Mauthner
✓ marketingová komunikace vč. public relations, přímý marketing, sales promotion
✓ získávaní názoru a sdělení míry spokojenosti s poskytovanými službami a produkty
Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně
nutnou.
2. Zákazníkem udělený souhlas platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch smlouvu o zájezdu
uzavřel (spolucestující), a tím, že zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za
spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
3. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány automatizovaně v rámci elektronické databáze, ale i manuálně v
listinné podobě.
4. CK Mauthner bude v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka též třetím osobám za účelem
poskytnutí sjednané služby (ubytovatelé, dopravní společnosti, delegáti, pojišťovna zajišťující cestovní
pojištění, poskytovatelé dálničních služeb).
5. Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být předávány I třetím osobám pro účely stanovené
zákonem (Policie ČR, soudy), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
6. Pokud je zájezd mimo země EU, i zde jsou do ubytovacího zařízení předány údaje v nezbytně nutném
rozsahu.
7. Zákazník má právo požadovat od CK Mauthner přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich
opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti
zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
8. Zákazník má právo požadovat, aby CK Mauthner omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud
(i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost
jeho osobních údajů;
(ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich
použití;
(iii) CK Mauthner již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení,
výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
(iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby, než bude ověřeno, zda
oprávněné důvody CK Mauthner převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.
Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou
uložení, pouze s jeho souhlasem.
9. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
10. Zákazník má právo požádat CK Mauthner o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Následující
informace budou zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu:
(i) účel zpracování;
(ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává,
(iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
(iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá
ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících
se zákazníka nebo omezení jejich zpracování
a vznést námitku proti tomuto zpracování;
(vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
(vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Za poskytnutí informace je CK Mauthner oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na
emailovou adresu gdpr@ckmauthner.cz.

