VOYAGES BOHEMIA S.R.O. A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
GDPR
Rádi bychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů, zejména v souvislosti s Vámi
uzavřené smlouvě o zájezdu. Ochrana Vašich údajů je pro nás prioritou, proto dbáme jak na
bezpečnost a spolehlivost našeho interního systému, tak i na výběr provizních prodejců a dalších
obchodních partnerů.
Kdo je správcem Vašich osobních údajů ?
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Voyages Bohemia s.r.o., Nad Zámkem 3, 31800
Plzeň, Česká republika, IČ 05932220, Česká republika. Společnost je vedená u Krajského soudu v
Plzni, spisová značka C 34316.
Kontaktní údaje jsou :
- email info@zajezdyprodeti.cz
- telefon +420 730 509 927
Společnost provozuje tyto internetové stránky:
- www.voyagesbohemia.cz ,www.zajezdyprodeti.cz , www.zazabavoupocechach.cz
Co jsou osobní údaje ?
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako
je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jak je využíváme ?
Pro uzavření smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy k čerpání služeb zpracováváme Vaše osobní
údaje, např. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu.
Jedná se o nezbytné údaje a shromažďuje pouze takové, které nám sami dobrovolně poskytnete
nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek nebo prostřednictvím písemné či
telefonické komunikace s Vámi.
Vaše osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:
- identifikační a adresní údaje (titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště)
- kontaktní údaje (kontaktní adresa, e-mail, telefon)
- elektronické údaje (IP adresa, soubory cookies, typ prohlížeče, název domény)
- další údaje, které nám předáte v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb
Naše stránky používají cookies, které Vám ulehčují další použití našich internetových služeb. Tyto
údaje používáme pouze ke statistickým účelům a zaručujeme naprostou anonymitu. Pokud
ukládání souborů cookie zakážete, nebudete moci pravděpodobně používat všechny funkce
našich internetových stránek. Pro detailnější informace použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.
Když nám prostřednictvím našich stránek zašlete e-mail obsahující údaje jako např. jméno nebo emailová adresa, použijeme je pouze při plnění svých povinností a nepoužijeme je k jiným účelům.

U osobních údajů, které požadujeme pro plnění smlouvy s Vámi, nemáte zákonem uloženou
povinnost tyto osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez
poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná
smlouva mezi Vámi a společností Voyages Bohemia s.r.o. ani nemohou být plněny požadované
služby. V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu jste oprávněni
poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv
negativních dopadů na Váš vztah s námi. Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme žádné
třetí straně.

Jak ukládáme a zabezpečujeme Vaše osobní údaje ?
Smlouvy o zájezdu s Vašimi osobními údaji jsou v bezpečí na počítačových serverech v
kontrolovaném a chráněném prostředí. K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a
proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, používáme přísná fyzická,
elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze
po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a poté po dobu vyžadovanou
zákonem. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat pouze
do doby, než takový souhlas odvoláte.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje ?
K Vašim osobním údajům máme přístup my, naši zaměstnanci či smluvní zpracovatelé, zejména
poskytovatelé IT služeb. Dále mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty dožadujícímu orgánu
veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně
závaznými právními předpisy.
Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů ?
Na vyžádání jsme povinni Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů či je opravit. Pokud
je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli
odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromí či se
zákonem, musíme tento stav odstranit nebo vysvětlit. Když Vaší žádosti nevyhovíme, můžete se
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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