12. Ochrana osobných údajov
Objednávateľ /ďalej klient/, ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len
ako „zákon“) čestne prehlasuje, že dáva svoj bezvýhradný súhlas k spracúvaniu svojich osobných údajov spoločnosťou CK
GITA, so sídlom 925 01 Matúškovo č. 34 s prevádzkou 92401 Galanta, Šafárikova 1526 IČO: 34 454 675, zapísanej na
Obvodnom úrade v Galante, Živnostenský register č. 202-14165 (ďalej len ako „CK GITA“) - ako prevádzkovateľovi v
súlade zo zákonom v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo cestovného pasu
/ďalej PAS/, číslo občianskeho preukazu /ďalej OP/ , e-mail a telefónne číslo a to na účely zabezpečenia zmluvného plnenia
podľa zmluvy o zájazde v prospech klienta.
Klient čestne prehlasuje, že dáva svoj bezvýhradný súhlas k spracúvaniu svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno,
priezvisko, adresa bydliska, email a telefónne číslo na marketingové účely t.j. na účely zasielania obchodných ponúk CK
GITA. Klient čestne prehlasuje, že dáva svoj bezvýhradný súhlas, aby jeho osobné údaje boli sprístupnené ubytovacím
zariadeniam (aj v členských štátoch Európskej Únie) prepravcom, veľvyslanectvám v prípade zabezpečenia víza na účely
plnenia tejto zmluvy. V prípade, ak klient využije služby prevádzkovateľa na zabezpečenie komplexného cestovného
poistenia prostredníctvom jeho zmluvnej poisťovne UNION, a. s., budú potrebné osobné údaje klienta a spoluprihlásených
osôb, ktoré ho na to splnomocnili (v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mail a telefónne
číslo) poskytnuté spoločnosti UNION, a.s. za účelom zabezpečenia komplexného cestovného poistenia a uzavretia poistnej
zmluvy s klientom. Osobné údaje klienta sa nebudú poskytovať iným tretím osobám okrem vyššie uvedených.
Klient potvrdzuje podpísaním tejto zmluvy, že spoločnosť CK GITA splnila oznamovaciu povinnosť v súlade s § 15 zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Klient disponuje právami dotknutej
osoby podľa § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas Klienta so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Klient tento súhlas môže kedykoľvek písomne
odvolať. Klient má právo na základe písomnej žiadosti (akceptáciu ktorej prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí zaslaním
oznámenia klientovi elektronickou poštou alebo inou písomnou formou) od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady
obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Prevádzkovateľ je povinný klientovi vyhovieť a v 30-dňovej lehote ho v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho písomnej
požiadavke, informovať o jej vybavení. Ak klient požiada o odpis osobných údajov ktoré prevádzkovateľ o ňom spracúva,
prevádzkovateľ je povinný klientovi vyhovieť (t.j. poskytnúť klientovi odpis jeho osobných údajov v celom rozsahu) a v 30dňovej lehote ho v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho písomnej požiadavke, informovať o jej vybavení. Informácie
prevádzkovateľ poskytne klientovi bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych
nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie klientovi, ak
osobitný zákon neustanovuje inak. Práva klienta písomne uplatnené u prevádzkovateľa je oprávnený prevádzkovateľ
obmedziť v prípade, ak takéto obmedzenia vyplývajú z osobitného zákona – napr. zákona o archívnictve – alebo jeho
uplatnením by bola porušená ochrana klienta alebo by boli porušené práva iných osôb. V prípade obmedzenia práv klienta,
prevádzkovateľ bezodkladne písomne informuje klienta a Úrad na ochranu osobných údajov SR o právnom dôvode
obmedzenia práv klienta.
Klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných
údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich
likvidáciu. Prevádzkovateľ je povinný klientovi vyhovieť a osobné údaje využívané na účely priameho marketingu
zlikvidovať a do 30 dní informovať klienta o splnení tejto požiadavky, ako aj informovať každého, komu osobné údaje
klienta poskytol a jeho žiadosti o ukončenie využívania jeho osobných údajov na účel priameho marketingu a ich likvidáciu.
Podpisom zmluvy o zájazde klient výslovne súhlasí so Všeobecnými podmienkami pre účasť na zájazdoch CK GITA, a to i v
mene spolu prihlásených osôb, ktoré ho k ich prihláseniu a účasti poverili alebo splnomocnili.
Uzatvorením zmluvy o zájazde klient výslovne potvrdzuje, že od CK GITA prevzal všetky doklady a podklady týkajúce sa
zájazdu: ponukový leták príp. iné písomné formy ponuky zájazdu, písomné oboznámenie sa o cene zájazdu a o jednotlivých
položkách ceny zájazdu (vrátane povinných a nepovinných doplatkov), písomné podrobné informácie o zájazde, pokyny na
zájazd, potvrdenie o zájazde ako aj doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom. Poskytnutie týchto
dokladov a podkladov k zájazdu sa zo strany CK GITA považuje za splnené, ak sú tieto doklady a podklady zaslané klientovi
elektronickou poštou na poslednú emailovú adresu poskytnutú klientom CK GITA.
V Galante dňa ...............................

...........................................................
Podpis/pečiatka objednávateľa

