
 

Interní směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

           pro Zpracovatele - Romanu Fialovou,  Zelená 2543, 390 02 Tábor, IČO 73536831 

             v Živnostenském rejstříku vedeném Obecním živnostenským úřadem Tábor  

                     pod č.j. OŽ/9905/04/Pa a ev. č.: 330801-48443-00 ze dne 24.9.2004 

 

1. Smyslem ochrany dat je učinit taková opatření, která v nejvyšší míře omezí možnost 

ztráty dat a zabrání přistupu k datům nepovolaným osobám: 

Kancelář cestovní agentury je v uzamykatelné místnosti, celý dům se zamyká centrálně 

vchodovými dveřmi. 

Počítač je umístěn tak, aby nebylo možné odečítat údaje z monitoru nepovolaným 

osobám. 

Tiskárny jsou umístěny mimo dosah nepovolaných osob. 

Výpočetní technika je chráněna přístupovým heslem, není ponechávána bez dozoru 

zapnutá. 

Na počítači je používán licencovaný antivirový program a jeho aktualizace jsou 

prováděny prostřednictvím internetu.  

Zpracovávaná data se týkají pouze prodeje zájezdů dle smluv a jsou poskytována 

touroperátorům za účelem dalšího zpracování. Data jsou předávána buď  online 

v rezervačních systémech  nebo posílána mailem.  Tištěné smlouvy jsou uchovávány 

v uzamykatelné kanceláři dle požadavků na délku archivace v souvislosti s účetnictvím. 

Smlouvy chybně vyplněné jsou ihned před zákazníkem skartovány.  

2. Zpracovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k 

uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny.  

3. Výše uvedené osobní údaje budou Zpracovatelem uchovány po dobu 10 let, nebudou 

předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování a budou použity 

výhradně ke zpracování cestovních smluv a přihlášek, ev. zajištění víz a pojištění.  

4. Zpracovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

doví v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy, zejména o všech zpracovávaných 

údajích. 

5. Zpracovatel se zavazuje předkládat zákazníkovi při podpisu Smlouvy o zájezdu Souhlas 

se zpracováním osobních údajů. Interní směrnice je volně dostupná a k nahlédnutí 

v kanceláři ca Jordán – Husovo nám. 570, 390 02 Tábor.  

 

 

Romana Fialová 25.5.2018 

 


