Spracovateľská činnosť: Správa a prevádzka ŠKRS
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Zabezpečenie krátkodobého ubytovania v Študijno-konzultačnom a rekreačnom
stredisku DataCentra (ďalej len ŠKRS) v Tatranskej Lomnici, zabezpečenia súvisiacej
evidencie ubytovaných hostí a spracovávanie poplatkov za ubytovanie.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, a aby sa na základe
žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (uzatvorenie
zmluvy). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovných
zákonných povinností:
- zákon č. 538/2007 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
- zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov,
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Tatranská Lomnica,
- § 78, ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (poskytovanie
osobných údajov o dotknutej osobe inou fyzickou osobou).
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na výber žiadateľov o ubytovanie
v súlade s pravidlami DataCentra pre prideľovanie pobytu, pre výpočet ceny pobytu
v súlade s pravidlami DataCentra, na uzatvorenie zmluvy na zabezpečenie
krátkodobého ubytovania a následné poskytnutie služby ubytovania. V prípade
neposkytnutia osobných údajov nebude možné dotknutej osobe poskytnúť služby
ubytovania, resp. poskytnúť zvýhodnené ceny za ubytovanie.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
-

Kategórie získavaných osobných údajov:
o žiadatelia o ubytovanie v ŠKRS a spolužiadatelia:
 titul, meno a priezvisko,
 dátum narodenia,
 adresa trvalého pobytu,
 číslo občianskeho preukazu / iného preukazu totožnosti,
 príbuzenský vzťah so žiadateľom (iba v prípade spolužiadateľov),
 ďalšie podklady pre výpočet ceny ubytovania
 písomné
potvrdenie
/
čestné
vyhlásenie
o
štátnozamestnaneckom pomere alebo pracovnom
pomere,
 čestné vyhlásenie účastníka, že je držiteľom preukazu
ZŤP a číslo tohto preukazu,
 účel pobytu,
 termín pobytu,
 štátna príslušnosť (iba pri cudzincovi),
 víza (iba ak ide o ubytovaného mimo EÚ).

-

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
o žiadateľ o ubytovanie v ŠKRS (na základe súhlasu podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 78, bod 6),
o priamo od dotknutej osoby.

d. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach po dobu 5 rokov od uskutočnenia ubytovania a následne
sú zlikvidované.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú v súlade s platnou legislatívou poskytované:
- mestám a obciam,
- cudzineckej polícii (iba ak ide o ubytovaného mimo EÚ).

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných
organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

