
GDPR – Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou GOLFPARK
s.r.o.

podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)

PREVÁDZKOVATEĽ  OSOBNÝCH  ÚDAJOV

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone 
o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. 
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť 

GOLFPARK, s.r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 36490296, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č.: 14601/P 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Miesto prevádzky: Hotel Lučivná, Lučivná

Kontaktné údaje: E-mail: recepcia@hotellucivna.sk

Telefónne číslo: +421 907 950 464  alebo +421 918 323 333

ROZSAH A  ÚČEL  SPRACÚVANÝCH  OSOBNÝCH  ÚDAJOV

Rozsah a účel spracúvaných osobných údajov je určený príslušnými právnymi predpismi:  

1. Zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení 
neskorších predpisov 

2. Zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich 
spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou ubytovanej osoby a jej kontaktné údaje t.j. titul,
meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo 
cestovného dokladu, štátnu príslušnosť, e-mail a telefónne číslo. 

ZDROJE  OSOBNÝCH  ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V 
prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto 
osobných  údajov je vo väčšine prípadov Váš rodinný príslušník, ktorý  bol oprávnený ich 
Prevádzkovateľovi poskytnúť.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Prevádzkovať prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré 
nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä: 

1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov. 



2. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej 
poskytované len v intenciách zákona. 

3. Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia
dodržiavať Zásady ochrany osobných, najmä povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. 
Nesmú ich bez súhlasu prevádzkovateľa zverejniť, poskytnúť alebo sprístupniť tretej strane. 
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení pracovného 
pomeru. Povinnosť mlčanlivosti nie je časovo obmedzená.

4. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie
a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva. 

5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. 

6. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích 
strán, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas. 

7. Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete v intenciách zákonov 
uvedených v záhlaví.

8. Ak by ste mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu 
spoločnosť na adrese uvedenej v záhlaví a radi vám pomôžeme s prípadnými otázkami.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:

- právo na prístup k svojím osobným údajom,

- právo na opravu osobných údajov,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- právo na prenosnosť osobných údajov,

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

- právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné 
údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a 
Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
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