
Stručná informace o zpracování osobních údajů 

Dovolujeme si Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů v restauraci a pensionu U Štiky.  

Kdo je správcem Vašich údajů? 

Správcem je Štika Moravská Třebová s.r.o., IČ 08648590  se sídlem Tovární 1072/16, Moravská 

Třebová. 

V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat? 

Plnění právní povinnosti  
Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů a 

zákonů. Také jsme povinni poskytovat součinnost orgánům státní správy (např. Policie ČR, Celní správa 

ČR, Cizinecká policie ČR, Finanční správa ČR a další). 

Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany 
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to pro vnitřní administrativní 

účely (např. vnitřní evidence, reporting) proto, abyste u nás mohli svou akci či pobyt realizovat a 

zaplatit (debetní kartou, fakturou). S Vašimi údaji bychom pracovali i tehdy, pokud bychom museli 

přistoupit k ochraně našich právních nároků (např. nezaplacená dlužná pohledávka).  

Jinými slovy: 

1) Ke zjišťování Vašich osobních údajů (např. IP adresa) z naší strany dochází v souvislosti 

s Vaším přístupem na naše webové stránky pouze z technických důvodů. Takto získané údaje 

dále nezpracováváme ani cíleně neuchováváme.  

2) V případě, že se rozhodnete využít našich služeb (například rodinná oslava), vyžádáme si od 

Vás pouze nezbytně nutné osobní údaje, které potřebujeme k úspěšné realizaci Vaší akce 

(zejména kontaktní údaje, výběr jídel apod.). Po jejím skončení tato data dále neuchováváme 

s výjimkou údajů nutných ke splnění našich povinností plynoucích ze zákona (například 

faktury, doklady z EET kasy či záznamy v knize ubytovaných hostů). Pokud se k nám tedy 

rozhodnete v budoucnu vrátit, budeme Vás opět žádat o poskytnutí Vašich údajů. V každém 

případě ale Vaše osobní údaje neposkytneme dalším subjektům s výjimkou situací, kdy si to 

vyžaduje zákon. 

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů? 

Výše uvedený právní subjekt, tj. Štika Moravská Třebová s.r.o., dále jím pověřený zpracovatel účetních 

dokladů, orgány státní správy či soukromoprávní subjekty (např. banka, poskytovatel EET kasy) 

zpracovávající nebo kontrolující příslušné finanční transakce, a dále v případě ubytovaných hostů 

Cizinecká policie ČR. 

Jaká máte práva?  

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Právo na opravu či 

„zapomenutí“ těchto údajů Vám samozřejmě také náleží, ale jak jsme uvedli výše, Vaše údaje cíleně 

neshromažďujeme a neuchováváme s výjimkou zákonných důvodů, a po uplynutí nezbytně nutné doby 

pro jejich zpracování je sami vymažeme. V případě dotazů či stížnosti k tomuto tématu můžete 

kontaktovat Úřad na ochranu osobních údajů, pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha.  


