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1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU

2

právní základ zpracování 

- podle čl. 6 odst. 1

písm. c) GDPR

písm. b) GDPR

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 
subjektu údajů.(plnění předmětu smlouvy o ubytování).

3 právní titul pro zpracování - legislativa

Plnění právní povinnosti dle:

 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

4 kategorie subjektů údajů Ubytované fyzické osoby. 

5 kategorie osobních údajů

 viz § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (doba ubytování, účel 
pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého 
bydliště v zahraničí a číslo OP nebo CD ubytované fyzické osoby), nebo

 viz § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky (jméno a příjmení, den, měsíc a rok narození, státní občanství, 
číslo CD, počátek a konec ubytování ubytovaného cizince),

 viz § 3019 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (jméno a příjmení, 
adresa místa trvalého pobytu a datum narození, zahájení a ukončení pobytu).

6

kategorie příjemců, kterým byly nebo budou 
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo mezinárodních 
organizacích

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám s výjimkou orgánů či institucí, kterým 
takové právo plyne ze zvláštního zákona (např. příslušná obec nebo cizinecká policie).

7
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně předány 
osobní údaje 

-

8

vhodné záruky v případě předání osobních 
údajů do třetí země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce 
GDPR

-

9
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního řádu. 

10
obecný popis technických a organizačních 
bezpečnostních opatření dle čl. 32 GDPR

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů.

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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