
Informácie o spracúvaní osobných údajov voči dotknutým osobám podľa GDPR 

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si plníme informačnú povinnosť 
v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. 
 
Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. 
 
Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov? 

 
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je: 
(Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina, IČO:44130651, kontakt: tel. 052 

4710 111, e-mail:hotelpermon@hotelpermon.sk) 

 

Zodpovedná osoba, na ktorú sa môžete obrátiť 

 
Naša spoločnosť má zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne 
spracúvanie Vašich osobných údajov. Môžete sa na ňu kedykoľvek obrátiť na adrese: (zodpovednej 

osoby, pravne@hotelpermon.sk) 

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania? 

 
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na tieto účely: 

• Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti 

(v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a zákona č. 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 

registri obyvateľov Slovenskej republiky) 

• Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy 

(o poskytnutí ubytovania a poskytnutí služieb v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, kontakt) 

• Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu 

( informovanosť našich klientov o novinkách, ktoré sa týkajú správy ich zmluvy) 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom na tieto účely: 
( register členov EMPORA CLUB, na účely marketingu, zasielania newsletterov spoločnosti, a pod.) 

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom? 

Aby sme mohli zabezpečiť riadny chod našej spoločnosti, k Vašim osobným údajom majú prístup aj 
ďalšie subjekty. Ide najmä o: ( advokátske kancelárie, správcovia IKT, členovia EMPORA CLUBU.) 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať: ( počas trvania zmluvy, po dobu povinnú na základe zákona 

o archívoch a registratúrach alebo do doby odvolania súhlasu). 

Naša spoločnosť používa profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich 

osobných údajov 

(Význam profilovania pre našu spoločnosť je skvalitňovanie poskytovania služieb) 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? 

( právo na prístup k osobným údajom, právo na výmaz, právo na opravu, právo na obmedzenie 

spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať spracúvanie na účely 

priameho marketingu a profilovanie) 


