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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA
Tato informace o zpracování osobních údajů slouží
k informování zákazníků CKTF a Poskytovatele financování, kteří se zákazníky uzavírají Smlouvu o zájezdu,
jejíž součástí je rovněž ujednání o poskytnutí bezúročné
zápůjčky k financování části ceny zájezdu ze strany Poskytovatele financování (pro účely této informace dále
jen „Smlouva“).
1.A. Údaje zpracovávané pro účely uzavření a realizace
smluvního vztahu
Zákazník bere na vědomí, že CKTF i Poskytovatel financování jsou v souladu s příslušnými právními předpisy,
zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) oprávněni zpracovávat osobní údaje zákazníka
(a případně rovněž dalších osob, které se mají zájezdu
dle Smlouvy účastnit), které jim zákazník poskytl před
uzavřením Smlouvy, a to za účelem:
I) uzavření Smlouvy a plnění Smlouvy vůči zákazníkovi
a případně dalším osobám uvedeným ve Smlouvě;
II) ochrany svých oprávněných zájmů, kterými se rozumí
zájem na řádném splnění Smlouvy ze strany zákazníka a ochrana práv CKTF či Poskytovatele financování
v případě sporu se zákazníkem nebo třetí osobou,
které byly na základě Smlouvy poskytovány služby,
ohledně Smlouvy nebo v souvislosti s ní; a
III) Poskytovatel financování za účelem ochrany svých
oprávněných zájmů rovněž před uzavřením Smlouvy
na základě údajů veřejně dostupných v insolvenčním
rejstříku a rejstříku exekucí ověřuje, že zákazník není
v prodlení s úhradou svých stávajících závazků. Poskytovatel financování rovněž za účelem jednoznačné identifikace zákazníka před uzavřením Smlouvy
ověřuje, že průkaz totožnosti, kte-rý zákazník předložil CKTF není veden v evidenci neplatný a odcizených
průkazů totožnosti.
CKTF a Poskytovatel financování za výše uvedenými účely zpracovává identifikační a kontaktní údaje zákazníka
v následujícím rozsahu: [jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, bydliště, datum narození, číslo telefonu
a emailová adresa].
CKTF dále pro účely plnění Smlouvy zpracovává rovněž
údaje o [pohlaví, údaje týkající se speciálních požadavků
zákazníka na přepravu, ubytování a jiné služby zájezdu].
V případě, že zákazník sjednal spolu se Smlouvou rovněž
cestovní pojištění na cesty a pobyt zpracovává CKTF
rovněž datum narození zákazníka a případně dalších
pojištěných osob, a to pro účely jejich předání pojišťovně – společnosti SLAVIA pojišťovna a.s., IČO: 60197501,
se sídlem Táborská 31, 140 00 Praha 4 (dále jen „Pojišťovna“), která je oprávněna osobní údaje zákazníka
a případně dalších pojištěných osob zpracovávat jako
samostatný správce dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
CKTF dále pro účely plnění Smlouvy zpracovává rovněž osobní údaje dalších osob, které jsou dle Smlouvy
oprávněny využívat služeb CKTF a jejichž osobní údaje
CKTF sdělil zákazník, a to v rozsahu [jméno a příjmení,
bydliště a datum narození, pohlaví, údaje týkající se
speciálních požadavků na přepravu, ubytování a jiné
služby zájezdu a (pokud je to nutné pro předání údajů
Pojišťovně)].
Uvedené osobní údaje jsou CKTF a Poskytovatel financování oprávněni zpracovávat po dobu trvání Smlouvy
a dále po dobu [5] let po jejím ukončení a pokud nebyla
Smlouva uzavřena, pak budou osobní údaje bez zbytečného odkladu nejpozději do [1] měsíce ode dne jejich
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získání od zákazníka zlikvidovány.
Ke zpracování uvedených osobních údajů není nutný
souhlas subjektu údajů. Zákazník poskytuje osobní
údaje dobrovolně, jejich poskytnutí je však nezbytné
pro uzavření Smlouvy a v případě, že zákazník osobní
údaje neposkytne, nemůže s ním CKTF a Poskytovatel
financování Smlouvu uzavřít.
1.B. Údaje zpracovávané pro účely zařazení záklazníka
do věrnostního programu
Pokud k tomu zákazník ve Smlouvě udělil souhlas, CKTF
bude pro účely zařazení zákazníka do věrnostního programu, v jehož rámci může zákazník získávat dodatečné
slevy a jiné výhody, zpracovávat jeho identifikační a kontaktní údaje v rozsahu [jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon a emailová adresa] a dále
též údaje [o zájezdech, které zákazník v minulosti u CKTF
objednal], a to po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu
[5] let následujících po jejím uzavření.
Souhlas zákazníka je dobrovolný a nemá vliv na uzavření
Smlouvy. Zákazník však v případě neudělení souhlasu
nebude zařazen do bonusového programu. Souhlas
se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli
odvolat.
1.C. Údaje zpracovávané pro marketingové účely marketingové využití údajů
Zákazník bere na vědomí, že CKTF i Poskytovatel financování jsou na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni za účelem propagace svých
produktů na zákazníkem sdělenou emailovou adresu či
telefonní číslo zákazníka zasílat obchodní sdělení za účelem propagace vlastních produktů či služeb obdobných
těm, které již zákazníkovi poskytli.
Za účelem nabízení svých produktů mohou CKTF a Poskytovatel financování využít též ostatní kontaktní údaje
zákazníka v rozsahu jméno, příjmení a adresa. Oprávněným zájmem je v tomto případě propagace produktů
CKTF, resp. Poskytovatele financování.
Uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu
trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let od prvního dne
kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla
Smlouva ukončena.
Ke zpracování uvedených osobních údajů není potřeba
souhlasu zákazníka.
1.D. Údaje zpracovávané pro účely plnění požadavku
zvláštního zákona
Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel financování
je povinnou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, a proto je v případě,
že částka, kterou jako zápůjčku zákazníkovi v souladu se
Smlouvou poskytne, přesáhne částku odpovídající 1.000
EUR (resp. ekvivalentu této částky v jiné měně), povinen
zaznamenat a uchovávat (I) identifikační údaje zákazníka v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo (a nebylo-li
přiděleno, datum narození), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, země původu; (II)
druh a číslo průkazu totožnosti zákazník, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; (III) údaj,
zda zákazník je či není politicky exponovanou osobou či
zda vůči němu nejsou uplatňovány mezinárodní sankce
a (IV) osobní údaje obsažené ve smluvní dokumentaci
včetně Smlouvy.
Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely provádí pouze Poskytovatel fianncování.
Uvedené osobní údaje je Poskytovatel financování povinen zpracovávat po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu

10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího
po roce, ve kterém byla Smlouva ukončena. V případě,
kdy nebude Smlouva se zákazníkem uzavřena, Poskytovatel financování osobní údaje zlikviduje bez zbytečného
odkladu nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich získání
od zákazníka.
Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebuje
Poskytovatel financování souhlas zákazníka. Zákazník
poskytuje osobní údaje v souladu s právními předpisy
a v případě, že zákazník osobní údaje neposkytne, nemůže s ním Poskytovatel financování Smlouvu uzavřít.
2. Správce a další příjemci osobních údajů, automatizované zpracování
Správcem osobních údajů zákazníka, který též provádí
jejich zpracování, je CKTF a Poskytovatel financování, jak
je blíže uvedeno výše. Údaje mohou být zpracovávány
automatizovaně i manuálně. [K profilování ani automatizovanému rozhodování nedochází].
Osobní údaje nejsou v případě, že je zpracovatelem
Poskytovatel financování předávány do třetích zemí.
V případě, že je správcem CKFT mohou být osobní údaje
předávány do třetích zemí, pokud je předání nezbytné
pro splnění Smlouvy. Osobní údaje mohou být v takovém případě předávány zejména do cílové země či země,
přes kterou zákazník a další osoby, kterým CKFT poskytuje služby dle Smlouvy cestují do cílové země. K předání
osobních údajů do třetí země se v takovém případě nevyžaduje zvláštní souhlas subjektu údajů.
Poskytovatel financování a CKTF mohou za účelem
zpracování osobních údajů využívat rovněž třetí osoby –
zpracovatele, kterými mohou být zejména marketingové
agentury, společnosti dodávající softwarové vybavení či
inkasní agentury. Zpracovatelem osobních údajů zákazníka je v případě Poskytovatele financování rovněž CKTF,
která se zákazníkem za Poskytovatele financování při
uzavírání Smlouvy jedná.
V případě, že si zákazník spolu se Smlouva sjednal
cestovního pojištění na cesty a pobyt CKTF předá jeho
osobní údaje a osobní údaje dalších pojištěných osob
za účelem plnění Smlouvy rovněž Pojišťovně, která je
oprávněna osobní údaje zákazníka a dalších pojištěných
osob zpracovávat jako samostatný správce dle zákona č.
277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Dále CKTF bude předávat
osobní údaje třetím osobám, které budou zákazníkovi
a dalším osobám ve Smlouvě uvedeným poskytovat dopravní, ubytovací či další služby sjednané ve Smlouvě.
Předat osobní údaje jiným třetím osobám je možné pouze, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup
k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní
orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv
správce (soud).
3. Práva zákazníka a dalších třetích osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů
Zákazník a další osoba, jejíž údaje jsou případně v souvislosti se Smlouvou zpracovávány, má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná Nařízením a dalšími právními
předpisy na ochranu osobních údajů, zejména:
I) Právo na přístup a opravu – právo od správce požadovat potvrzení, že jsou osobní údaje zpracovávány
a právo na informace o jejich zpracování uvedené v čl.
15 Nařízení. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jsou
zpracovávány nepřesné osobní údaje, může požadovat jejich opravu;
II) Právo na výmaz – pokud budou splněny podmínky
článku 17 Nařízení, může subjekt údajů požadovat
výmaz jeho osobních údajů. O takový výmaz může

subjekt údajů požádat například pokud správce
jeho údaje již nepotřebuje pro účely, pro které byly
zpracovávány, pokud subjekt údajů odvolá souhlas
se zpracováním osobních údajů a správce nemá jiný
právní důvod pro jejich zpraco-vání, anebo pokud byly
osobní údaje subjektu údajů zpracovávány protiprávně. Pokud správce zpracovává osobní údaje subjekt
údajů pro účely plnění jejích zákonem stanovených
povinností, pak nemůže provést jejich výmaz před
uplynutím zákonem stanovené doby;
III) Právo na přenositelnost – je-li zpracování založeno na
souhlasu nebo je prováděno za účelem plnění Smlouvy a provádí se automatizovaně, má subjekt údajů
právo obdržet od správce osobní údaje, které správce
od subjektu údajů získal, a to v běžně používaném
a strojově čitelném formátu. Na žádost subjekt údajů
správce předá tyto osobní údaje jinému správci, bude-li to technicky proveditel-né;
IV) Právo na omezení – v případech stanovených v čl. 18
Nařízení má subjekt údajů právo na to, aby správce
omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů.
Mezi tyto případy patří úřípad, kdy subjekt údajů
popírá přesnost osobních údajů a správce je povinen
omezit zpracování na dobu potřebnou k ověření
jejich přesnosti. Dalším příkladem je, případ ze
strany subjektu údajů došlo k využití prá-va vznést
námitku, kdy správce zpracování omezí, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů proti
zpracování. Po dobu omezení bu-dou údaje subjekt
údajů, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze
se souhlasem zákazníka, nebo k určení, výkonu nebo
obhajobě právních nároků správce, k ochraně práv
jiné osoby nebo z dů-vodu důležitého veřejného
zájmu;
V) Právo vznést námitku – pokud je zpracování osobních
údajů prováděno pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany a mají-li zájmy nebo základní práva
a svobody subjekt údajů vyžadující ochranu osobních
údajů přednost před oprávněnými zájmy správce
nebo třetí strany, pak má subjekt údajů právo vznést
námitku proti takovému zpracování. V takovém případě správce osobní údaje již nadále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad právy a svobodami
subjekt údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má
zákazník právo vznést námitku kdykoli bez dalšího.
V takovém případě, nebudou osobní údaje zákazníka
pro účely marketingu dále zpracovávány;
VI) Právo na stížnost – pokud se subjekt údajů domnívá,
že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, může podat stížnost k některému z dozorových úřadů. Na území České republiky
je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobní údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: +
420 234 665 111, www.uoou.cz;
VII) Právo odvolat souhlas – pokud subjekt údajů udělil
se zpracováním osobních údajů souhlas, má právo
takový souhlas kdykoliv odvolat. Takové odvolání
však nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.
4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních
údajů v případě Poskytovatele financování: Jan Psohlavec, +420 602 105 878, jan.psohlavec@gmail.com
[a v případě CKTF: Blanka Hrubá, +420 222 206 206,
blanka.hruba@travelfamily.cz].
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