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Prehlásenie prevádzkovateľa

● Dokument je určený len pre vnútropodnikovú potrebu prevádzkovateľa.
● Zamestnanci, ktorí tento dokument používajú pri svojej činnosti, zodpovedajú za to, že nebude odovzdaný mimo priestory
spoločnosti (prevádzkovateľa), neopustí priestory spoločnosti (prevádzkovateľa) v akejkoľvek forme.
● Je zakázané dokument kopírovať, ani iným spôsobom rozmnožovať a poskytovať iným tretím osobám. Poskytovanie kópií a obsahu
tretím organizáciám alebo osobám je prísne zakázané.
● Poskytovanie informácií o forme a obsahu tohto dokumentu tretím organizáciám alebo osobám je prísne zakázané (nevzťahuje sa na
kontrolnú činnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR).
● Porušenie týchto zásad sa považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a za spreneverenie duševného vlastníctva.

Informovanie dotknutej osoby
(domáci a zahraniční hostia)
(v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 14
Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Ja, záujemca o ubytovanie v prevádzke Hotel Kukučka**** a rezidencie týmto

prehlasujem, že som bol prevádzkovateľom informovaný o spracovávaní mojich
osobných údajov

prevádzkovateľ :
sídlo:
prevádzka:
adresa:

ESIN facility, s.r.o.
Tatranská 610/149, 059 52 Veľká Lomnica
Hotel Kukučka**** a rezidencie
Tatranská Lomnica č. 14 646, 059 60 Vysoké Tatry

1. Informačný systém; Účel spracovania osobných údajov; Zoznam spracúvaných
osobných údajov; Spôsob spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby:

1.1. IS Rezervačný systém - HOREC
Účel spracovania osobných údajov
dotknutých osôb je vedenie evidencie objednávok, rezervácií tretích osôb na ubytovanie
v prevádzke Hotel Kukučka**** a rezidencie, Tatranská Lomnica č. 14 646, 059 60 Vysoké
Tatry.
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Osobné údaje objednávok hostí pre ubytovanie v Hoteli Kukučka – občania Slovenskej
republiky a cudzinci v automatizovanej forme:
● meno, priezvisko
● adresa trvalého pobytu

● štátna príslušnosť
Spôsob spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby
Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracovávané v automatizovanej podobe v rezervačnom
systéme HOREC a ich spracovávanie v IS je riadené podľa Záznam spracovateľských činností
prevádzkovateľa v informačných systémoch osobných údajov v IS Rezervačný systém
HOREC.
Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som bol informovaný prevádzkovateľom, že pre uvedené
účely spracováva prevádzkovateľ moje osobné údaje v prevádzke prevádzkovateľa Hotel
Kukučka**** a rezidencie, Tatranská Lomnica č. 14 646, 059 60 Vysoké Tatry.

1.2. IS Ubytovací systém
Účel spracovania osobných údajov
je vedenie evidencie ubytovaných hostí občanov Slovenskej republiky a zahraničných hostí v
súlade so zákonnými ustanoveniami, Zákonom č. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Zákonom č. 404/2011
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ktorého úplné znenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 222/2010 Z. z. pre potreby
plnenie povinností prevádzkovateľa voči Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia
Policajného zboru, Oddelenie cudzineckej polície PZ Poprad a Mestskému úradu v Tatranskej
Lomnici.
Zoznam spracúvaných osobných údajov
a) Osobné údaje ubytovaných hostí v Hotel Kukučka – občania Slovenskej republiky
v Knihe ubytovaných pre zapisovanie v ubytovacích zariadeniach:
● meno, priezvisko
● adresa trvalého pobytu
● číslo občianskeho preukazu
● podpis
b) Osobné údaje ubytovaných zahraničných hostí v Hotel Kukučka
b.a) v Domovej knihe
● meno, priezvisko
● dátum narodenia
● štátna príslušnosť
● číslo pasu/občianskeho preukazu (cestovného dokladu)
b.b) v Hlásení pobytu
● meno, priezvisko
● dátum narodenia
● miesto narodenia
● štátna príslušnosť
● trvalý pobyt v domovskom štáte
● číslo pasu/občianskeho preukazu (cestovného dokladu)
● mená spolucestujúcich detí
● podpis oprávnenej osoby
Postupovanie osobných údajov dotknutej osoby
Osobné údaje v Hlásení pobytu sú postupované Úradu hraničnej a cudzineckej polície
Prezídia Policajného zboru, Oddelenie cudzineckej polície PZ Poprad.
Spôsob spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracovávané v neautomatizovanej podobe (Kniha
ubytovaných, Domová kniha a Hlásenie pobytu) a ich spracovávanie v IS je riadené podľa
Záznam spracovateľských činností prevádzkovateľa v informačných systémoch osobných
údajov v IS Ubytovací systém Hotel Kukučka - HOREC.
Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som bol informovaný prevádzkovateľom, že pre uvedené
účely spracováva prevádzkovateľ moje osobné údaje v prevádzke prevádzkovateľa Hotel
Kukučka**** a rezidencie, Tatranská Lomnica č. 14 646, 059 60 Vysoké Tatry.
1.3. IS Návštevný systém
Účel spracovania osobných údajov
dotknutých osôb v Knihe návštev
a) je kontrola nepovoleného vstupu a pohybu tretích osôb, zabránenie vstupu tretích osôb do
prevádzky
b) je potreby plnenie práv na zabezpečenie ochrany a kontrolný mechanizmus
c) z hľadiska bezpečnosti návštevníkov a ubytovaných hostí Hotela Kukučka
d) plnenie práv a majetkovej ochrany majetku návštevníkov a ubytovaných hostí Hotel
Kukučka
z hľadiska bezpečnosti zamestnancov prevádzkovateľa
e) kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany,
environmentálnych aspektov
f) predchádzania úrazom pri nepovolenom a neregistrovanom pohybe tretích osôb
(neubytované osoby a nezamestnané osoby)
g) predchádzania porušovania BOZP pri nepovolenom a neregistrovanom pohybe tretích
osôb (neubytované osoby a nezamestnané osoby)
h) predchádzania porušovania pri nepovolenom a neregistrovanom pohybe tretích osôb
(neubytované osoby a nezamestnané osoby)
i) predchádzania porušovania pravidiel v oblasti environmentu pri nepovolenom
a neregistrovanom pohybe tretích osôb (neubytované osoby a nezamestnané osoby)
j) predchádzanie kontaminácii potravín a požívatín pri nepovolenom a neregistrovanom
pohybe tretích osôb (neubytované osoby a nezamestnané osoby)
k) ochrana ubytovaných hostí Hotel Kukučka a zamestnancov a voči tretím osobám, pred
prípadnými útokmi tretích osôb
l) zabezpečenie ochrany osobných údajov ochrana ubytovaných hostí Hotel Kukučka a
zamestnancov spracovávaných a uložených v kanceláriách prevádzkovateľa
m) kontrola a predchádzanie potencionálnm teroristických útočníkov
Zoznam spracúvaných osobných údajov
● meno, priezvisko, titul
 číslo občianskeho preukazu, číslo pasu
Spôsob spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby
Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracovávané v neautomatizovanej podobe (Kniha
návštev) a ich spracovávanie v IS je riadené podľa Záznam spracovateľských činností
prevádzkovateľa v informačných systémoch osobných údajov v IS Návštevný systém Hotel
Kukučka - HOREC.
Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som bol informovaný prevádzkovateľom, že pre uvedené
účely spracováva prevádzkovateľ moje osobné údaje v prevádzke prevádzkovateľa Hotel
Kukučka**** a rezidencie, Tatranská Lomnica č. 14 646, 059 60 Vysoké Tatry.

1.4. IS Pracovná zdravotná služba
Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie osobných údajov v záznamoch z pracovných úrazov, v zázname
o registrovanom úraze..
Zoznam spracúvaných osobných údajov
meno, priezvisko, titul; dátum narodenia; rodné číslo; trvalé bydlisko; prechodné bydlisko;
štátna príslušnosť, trvalý pobyt v domovskom štáte, číslo pasu/občianskeho preukazu
(cestovného dokladu), pohlavie;
Postupovanie osobných údajov dotknutej osoby
Osobné údaje sú postupované príslušnému lekárovi a zdravotníckemu zariadeniu
a policajným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní.
Spôsob spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby
Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracovávané v neautomatizovanej podobe a ich
spracovávanie v IS je riadené podľa Záznam spracovateľských činností prevádzkovateľa v
informačných systémoch osobných údajov v IS Pracovná zdravotná služba.
Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som bol informovaný prevádzkovateľom, že pre uvedené
účely spracováva v mene prevádzkovateľa osobné údaje sprostredkovateľ FM Consulting,
spol. s r. o. Ružová 1779/9, 020 01 Púchov, IČO: 36 342 696, v sídle Ružová 1779/9, 020 01
Púchov.
1.5. IS Reklamačný systém Hotela Kukučka
Účel spracovania osobných údajov
je spracovávanie osobných údajov ubytovaných hostí a zákazníkov Hotela Kukučka
vyplývajúcich z reklamačného konania a príslušnej legislatívy SR.
Zoznam spracúvaných osobných údajov
meno, priezvisko; kontaktné údaje
Spôsob spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby
Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracovávané v neautomatizovanej podobe (Reklamačný
protokol) a ich spracovávanie v IS je riadené podľa Záznam spracovateľských činností
prevádzkovateľa v informačných systémoch osobných údajov v IS Reklamačný systém Hotela
Kukučka.
Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som bol informovaný prevádzkovateľom, že pre uvedené
účely spracováva prevádzkovateľ moje osobné údaje v prevádzke prevádzkovateľa Hotel
Kukučka**** a rezidencie, Tatranská Lomnica č. 14646, 059 60 Vysoké Tatry.
1.6 IS Registratúra
Účel spracovania osobných údajov
dotknutých osôb, je správa, uloženie, vyraďovanie a likvidácia dokumentácie a záznamov
prevádzkovateľa v súlade so v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch
a registratúrach, úprava Zákona č. 216/2007 Z.z
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva v osobné údaje uvedená v čl. 1., odst. 1.1 až 1.5.
Spôsob spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracovávané v neautomatizovanej aj automatizovanej
podobe v a ich spracovávanie v IS je riadené podľa Záznam spracovateľských činností
prevádzkovateľa v informačných systémoch osobných údajov v IS Registratúra.
Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som bol informovaný prevádzkovateľom, že pre
uvedené účely spracováva prevádzkovateľ moje osobné údaje v prevádzke prevádzkovateľa
Hotel Kukučka**** a rezidencie, Tatranská Lomnica č. 14646, 059 60 Vysoké Tatry
a v prevádzke prevádzkovateľa na ulici Tatranská 611, 059 52 Veľká Lomnica.
1.7. IS Kamerový systém Hotela Kukučka
Účel spracovania osobných údajov
● Potreba plnenia práv a povinností vyplývajúcich vzťahov s tretími osobami, návštevníkmi
a ubytovaných hostí Hotela Kukučka
● Zabezpečenie majetkových a legislatívnych práv prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom
na zabezpečenie ochrany majetku prevádzkovateľa.
● Zabezpečenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
● Plnenia úloh v oblasti protipožiarnej ochrany.
● V rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ochrany majetku dotknutých osôb.
● Kontrolný mechanizmus a zabezpečenie ochrany
a) z hľadiska bezpečnosti návštevníkov a ubytovaných hostí Hotela Kukučka
b) dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrola plnenia pravidiel v oblasti
BOZP
c) včasného prijatia nápravných opatrení predchádzania úrazom
d) včasného zaregistrovania úrazu
e) včasného poskytnutia prvej pomoci
f) kontroly dodržiavania protipožiarnej ochrany a plnenia pravidiel v oblasti PPO
g) včasného prijatia nápravných opatrení
h) predchádzania požiarom a včasného zaregistrovania požiaru
i) predchádzania porušovania pravidiel a kontrola plnenia pravidiel v oblasti environmentu
j) včasného prijatia opatrení z dôvodu hrozby environmentálnej havárie a prijatia opatrení
v prípade havárijnej situácie
k) predchádzanie kontaminácii pracovného a životného prostredia v dôsledku
environmentálnej havária alebo environmentálneho aspektu
l) predchádzanie ohrozenia verejnosti kontaminovaným prostredím
m) kontrola a možnosť prijatia opatrenia v prípade povodne, ochrana práv návštevníkov
a ubytovaných hostí, majetkovej ochrany majetku prevádzkovateľa a zamestnancov osôb v
dôsledku povodne
n) dôkazového materiálu pre riešenie poistných udalostí
o) kontroly nepovoleného pohybu tretích osôb, zabránenie nepovoleného vstupu tretích osôb
do prevádzok prevádzkovateľa
p) ochrana návštevníkov a ubytovaných hostí a zamestnancov voči tretím osobám, pred
prípadnými útokmi tretích osôb
r) zabezpečenie ochrany osobných údajov návštevníkov a ubytovaných hostí a
spracovávaných prevádzkovateľom voči tretím osobám
s) kontrola, zaznamenávanie a predchádzanie potencionálnym teroristickým útokom
● Predchádzania úrazom, včasného zaregistrovania rizika úrazu užívateľa

prevádzkovateľovho parkoviska, možnosti prijatia príslušného opatrenia, včasného
zaregistrovania úrazu a včasného poskytnutia prvej pomoci v prípade úrazu a včasného
privolanie lekárskej pomoci
● Kontrola
bezpečnosti majetku užívateľov parkoviska (automobilov) a možnosti včasného privolania
policajnej pomoci, hliadky
● Predchádzania požiarom motorových vozidiel na parkovisku prevádzkovateľa, včasného
zaregistrovania požiaru a včasnej reakcie na požiar, možnosť včasného privolania požiarnej
hliadky
● Včasná identifikácie havárie na parkovisku prevádzkovateľa v oblasti environmentu,
predchádzanie znečisťovaniu životného prostredia, možnosť včasného prijatia opatrení na
zamedzenie znečisťovania životného prostredia – vytekanie oleja z motorových vozidiel,
vytekanie pohonných látok z motorových vozidiel
● Pomoc dotknutej osobe v prípade poruchy motorového vozidla
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Audiovizuálny (kamerový) záznam.
Spôsob spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby
Audivizuálny záznam je vyhotovovaný 24 hodín denne. Osobné údaje sú prevádzkovateľom
spracovávané v automatizovanej podobe v a ich spracovávanie v IS je riadené podľa Záznam
spracovateľských činností prevádzkovateľa v informačných systémoch osobných údajov v IS
Kamerový systém Hotela Kukučka
Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som bol informovaný prevádzkovateľom, že pre
uvedené účely spracováva prevádzkovateľ moje osobné údaje v prevádzke prevádzkovateľa
Hotel Kukučka**** a rezidencie, Tatranská Lomnica č. 14646, 059 60 Vysoké Tatry.
2. Právny základ spracovávania osobných údajov:
- oprávnený záujem prevádzkovateľa, čl. 6 odst. 1, pís. c) Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
- Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
- Zákon č. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
- Záko č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ktorého úplné znenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 222/2010
Z. z. pre potreby plnenie povinností prevádzkovateľa voči Úradu hraničnej a cudzineckej
polície
- Zákon 431/2002Z.z. o účtovníctve
- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, úprava zákona č. 216/2007 Z.z.
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Legislatíva BOZP
- Zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 121/2002 Z.z.
- Zákon č. 126/1985 o požiarnej ochrane v znení zákona z roku 2018

- Vyhláška MV SR č. 169/2006 Z.z.
- Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z.z.
- Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z.
- Legislatíva protipožiarnej ochrany
- Zákon 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov
- Legislatíva Pracovnej zdravotnej služby
3. Doba spracovávania osobných údajov:
3.1. Pre účely uvedené v čl. 1., odst. 1.1 až 1.6 spracováva prevádzkovateľ počas obdobia
stanoveného Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z.z.
o archívoch a registratúrach, úprava zákona č. 216/2007 Z.z., Zákon 431/2002Z.z.
o účtovníctve, s legislatívou BOZP, legislatívou protipožiarnej ochrany, legislatívou
pracovnej zdravotnej služby, environmentálnou legislatívou, Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a legislatívou uvedenou v čl.2.
Po uplynutí legislatívou stanovenej lehoty je prevádzkovateľ povinný zlikvidovať osobné
údaje dotknutých osôb v súlade Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, v súlade so
Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, úprava zákona č. 216/2007 Z.z.
(vyraďovacie konanie), o likvidácii urobiť záznam o likvidácii a spôsobe zlikvidovania
osobných údajov.
Na základe výzvy je prevádzkovateľ povinný dotknutej
osobe preukázať likvidáciu jej osobných údajov a záznam o likvidácii a spôsobe
zlikvidovania osobných údajov.
Prevádzkovateľ je povinný mi
zabezpečiť ako dotknutej osobe splnenia práva na zabudnutie.
3.2. Pre účely uvedené v čl. 1., odst. 1.7 spracováva prevádzkovateľ po dobu 60 dní.
Prevádzkovateľ je povinný zlikvidovať (vymazať) osobné údaje (audivizálny záznam)
najneskôr do 60 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu.
Prevádzkovateľ je povinný vykonať záznam o likvidácii osobných údajov elektronickou
formou.
Prevádzkovateľ je v prípade vyzvania dotknutej osoby povinný preukázať záznam o
likvidácii.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť likvidáciu a výmaz osobných údajov tak, aby
zabezpečil a splnil právo dotknutej osoby na zabudnutie.
4. Zároveň potvrdzujem, že som bol pred samotným poskytnutím osobných údajov,
prevádzkovateľom oboznámený s údajmi v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §23, (1), /2) písmeno a) až
f) a svoje osobné údaje na uvedené účely týmto dobrovoľne poskytujem.

