Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Titanic, s.r.o., Podzámska 16, 94901 Nitra, IČO:
36527882, prevádzka hotel River, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra, ktorá zhromažďuje, spracováva
a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu
nevyhnutnom k dosiahnutiu stanoveného účelu po nevyhnutnú dobu vymedzenú podmienkami
spracúvania alebo podľa právnych predpisov.
Vaše osobné údaje zbierame a zhromažďujeme za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Pokiaľ nám
dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad
rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom prehlásení.
Vaše údaje spracúvame na evidenciu v našom programe stálych hostí, pri využívaní elektronickej
komunikácie s Vami, na priamy marketing. Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie našich služieb Vám,
v poštovom styku s Vami, pri podávaní informácií o pripravovaných podujatiach a akciách hotela, na
spracovanie cenových ponúk.
Vaše osobné údaje neposkytneme tretej osobe s výnimkou zákonných povinností vyplývajúcich
z platnej legislatívy SR.
Vaše osobné údaje uchovávame v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené
osoby našej spoločnosti. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na
zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame. Kedykoľvek môžete požiadať o
likvidáciu Vašich údajov e-mailom na adrese kancelaria@hotelriver.sk, alebo písomne na adrese
spoločnosti.
V prípade odoslania vášho dotazu na webovej stránke nám dávate automaticky súhlas k tomu, aby sme
Vaše osobné údaje v súlade so zákonom spracúvali a používali ich ku komunikácii s Vami.
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese kancelaria@hotelriver.sk, alebo písomne
na adrese spoločnosti.
Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, je povinný poskytnúť dotknutej
osobe spôsobom podľa jej požiadavky informácie o:
- účele spracúvania osobných údajov,
- kategórii spracúvaných osobných údajov,
- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
- práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
- zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo
na doplnenie neúplných osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú, ak:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získavali,

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie osobných údajov
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na
spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania
založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad
právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba
namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné
údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa
jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na
uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie podľa §100 zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom
alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu
jej práv.
Newsletter
Poskytnutím mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch
prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov. Budeme
konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným
právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Rezervácia
Poskytnuté osobné údaje budú požité len za účelom rezervácie ubytovania.
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