
Cestovní agentura ČAS Znojmo se sídlem Dobšická 2295/2, 669 02 Znojmo 

(provozovatel BASIS Inc. s.r.o. IČ. 231 31 460). 

Zpracování osobních údajů pro účely správce dat – souhlas klienta. 

Ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v současně platném znění 

s přihlédnutím k platné směrnici Evropské Unie ( GDPR), cestovní agentura ČAS Znojmo, jakožto 

správce osobních údajů (dále jen CA) zpracovává osobní údaje klientů za účelem plnění požadavků 

vyplývajících z cestovní smlouvy a rezervačních podmínek. Osobní údaje jsou zpracovávány v písemné 

podobě. Přístup k osobním údajům má pouze přísně vymezený okruh zaměstnanců provozovatele 

CA. Zpracovávány jsou osobní údaje v rozsahu: titul. Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-

mailová adresa, telefon, bankovní spojení, číslo cestovního dokladu, státní občanství. Tyto osobní 

údaje mohou být předány za účelem poskytnutí služeb cestovního ruchu jen na území Evropské unie. 

Osobní údaje jsou zpracovávány (uchovávány)po dobu realizace smluvního vztahu (tj. od podpisu 

smlouvy do doby poskytnutí poslední služby) a následně po dobu jednoho měsíce pro účely uplatnění 

případné reklamace. Pokud je uplatněna reklamace klientem, jsou osobní údaje uchovány do doby 

vyřízení reklamace a následně po dobu maximálně po dobu 2 let pro případnou kontrolu 

oprávněných orgánů. Osobní údaje, jejichž účel zpracování pominul, jsou nevratně zlikvidovány. 

Poskytnutí osobních údajů klientem je nezbytné pro uzavření a realizaci smluvního vztahu. Klient má 

právo kdykoliv požádat CA o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních 

údajů. V případě, že klient zjistí, nebo se bude domnívat, že CA provádí zpracování osobních údajů 

způsobem, který je v rozporu s právním předpisem, nebo ochranou jeho soukromého a osobního 

života, může žádat CA o vysvětlení, popř. aby odstranila zjištěné nedostatky. Klient požadavkem na 

zabezpečení služeb u CA ČAS Znojmo poskytuje dobrovolně osobní údaje za účelem zpracování jeho 

žádosti. Tyto osobní údaje nebudou poskytnuta a použita ke komerčnímu užití a s jejich obsahem 

bude seznámena jen velmi úzká skupina náležitě poučených osob. Tyto osobní údaje budou 

uvedeným způsobem u správce dat zlikvidována. Objednavatel služby, klient CA, svým podpisem 

potvrzuje, že tomuto výkladu řádně porozuměl a uděluje souhlas se zpracováním a nakládáním 

s poskytnutými osobními údaji. Za osoby mladší 16 roků podepíše souhlas jejich zákonný zástupce. 

 

Číslo cestovní smlouvy (doplní CA): 

Datum a místo pobytu: 

 

Jméno   Příjmení  Datum   Podpis 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


