
                            

 

Domov mládeže 

 

Informace hostům DM ubytovaných v rámci komerčního ubytování o 

zpracování jejich osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále na základě zákonů 

č. 565/1990 SB., o místních poplatcích v platném znění a č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky v platném znění. 

Povinnost Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, Dělnická 825/15, p.o. 

(dále jen ubytovatel) zpracovávat osobní údaje hostů vychází ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích (dále jen „zákon o místních poplatcích“) v platném znění, protože sám platí poplatek z 

ubytovací kapacity.  

I. Rozsah evidovaných dat a délka jejich uchování 

V evidenční knize jsou konkrétně evidovány tyto údaje ubytovaných hostů:  

- doba ubytování,  

- jméno, příjmení,  

- adresa trvalého pobytu   

- číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. 

  Pokud jde o cizince, je povinnost evidovat jejich osobní údaje v domovní knize stanovena 
ubytovateli § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Rozsah údajů zapisovaných do evidenční knihy je tímto 
ustanovením vymezen takto: 

- jméno a příjmení ubytovaného cizince, 
- den, měsíc a rok narození, 
- státní občanství, 
- číslo cestovního dokladu, 
- počátek a konec ubytování. 
 

Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu, poté jsou 
osobní údaje hostů skartovány. 

II. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů 
 

   Ubytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných 
osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k 
jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, 
jakož i k jinému zneužití, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů 
zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména z 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.  
 

Ubytovatel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:  
 



a) K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby ubytovatele, které budou mít 
ubytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů. Evidenční kniha bude uložena pod 
zámkem tak, aby se zabránilo zneužití osobních dat třetí osobou. 
 
b) Ubytovatel se zavazuje, že zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či 
vymazání záznamů obsahujících osobní údaje  
 
c) Ubytovatel se zavazuje, že osobní údaje hostů nebudou poskytnuty třetí straně, vyjma případů 
stanovených zákonem. 
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