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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
INFORMACE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
SARDEGNA TRAVEL s.r.o. nakládá s informacemi, které se týkají jejích zákazníků/klientů a které představují 

tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v textu rovněž jako „Nařízení“). 
 
V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení jsou poskytovány níže uvedené informace: 

 
Správce osobních údajů: SARDEGNA TRAVEL s.r.o., se sídlem Slovenská 1/967, 120 00 Praha 2, IČO: 271 12 
063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97123 

 
kontaktní údaje: info@sardinie.cz, tel.:+420 222 320 120 
(dále jen jako „SARDEGNA TRAVEL“) 
 
 
1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME 

 
Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivé 

i soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom 

chránili i naše oprávněné zájmy. 

 
Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby 
zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb. 
 
Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů: 
 
a) Základní identifikační údaje 
 
Základní identifikační osobní údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou se SARDEGNA TRAVEL uzavíráte. 

Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země 

pobytu) číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, 

pohlaví, podpis. Pokud podnikáte obchodní firmu, IČO a sídlo). 
 
b) Kontaktní údaje  
Mezi kontaktní údaje patří kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon. 
 
c) Fakturační údaje  
Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.  
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2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE 
 

I. Plnění smlouvy o zájezdu – zpracování ve smyslu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) 

 

Za účelem uzavření smlouvy o zájezdu a jejího plnění je SARDEGNA TRAVEL, oprávněna zpracovávat Vámi 

poskytnuté osobní údaje. Jde o osobní údaje, bez kterých by SARDEGNA TRAVEL nebyla schopna zajistit 

zájezd sjednaný příslušnou smlouvou o zájezdu, tj. osobní údaje v rozsahu identifikační údaje (jméno, 

příjmení, titul, datum narození, bydliště, v odůvodněných případech číslo cestovního dokladu a datum 

platnosti cestovního dokladu), kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail), údaje o účasti na 

cestovním pojištění a údaje o zdravotním omezení. 

 

Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou výše uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty též 

dodavatelům SARDEGNA TRAVEL, zejména hotelům či jiným ubytovacím zařízením a přepravním 

společnostem. Identifikační údaje těchto dodavatelů jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu, pokynech k 

zájezdu, případně je obdržíte během zájezdu. Tito dodavatelé jsou potom také povinni zajistit bezpečné 

nakládání s Vašimi osobními údaji dle příslušných ustanovení Nařízení a za toto nakládání jsou rovněž 

odpovědni. 

 

Uvedené osobní údaje budou za účelem plnění smlouvy o zájezdu zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o 
zájezdu a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy. 
 
 

II. Splnění právní povinnosti – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) 

 

SARDEGNA TRAVEL zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště) a 
kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail). 

 

Uvedené osobní údaje budou za účelem splnění právní povinnosti uloženy u SARDEGNA TRAVEL (jako 
správce) po dobu tří let od skončení smluvního vztahu. 
 
 

III. Zasílání obchodních sdělení – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) 

 

SARDEGNA TRAVEL má jako správce oprávněný zájem na tom, aby Vám mohla nabízet své další služby. Za 

tímto účelem je SARDEGNA TRAVEL oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje a oslovovat Vás bez nutnosti 

udělení zvláštního souhlasu z Vaší strany. S tímto záměrem je s osobními údaji obdrženými v rámci smlouvy o 

zájezdu (s výjimkou zvláštní kategorie osobních údajů) a jinými osobními údaji týkajícími se uzavřeného 

smluvního vztahu (jako jsou informace o zájezdové destinaci, o klasifikaci ubytování, o ceně zájezdu, době 

úhrady apod.) prováděno profilování, které SARDEGNA TRAVEL umožňuje poskytnout Vám informace o jejích 

dalších službách přizpůsobené Vašim potřebám. 
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Osobní údaje budou za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovávány po dobu tří let od 
skončení smluvního vztahu. 
 

 

IV. Zasílání obchodních sdělení na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů – zpracování ve smyslu 
čl. 6 odst. 1 písm. a) 

 

U subjektů, které udělily souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (aniž 

by se staly zákazníky SARDEGNA TRAVEL), zpracovává SARDEGNA TRAVEL s jejich souhlasem po dobu 

uvedenou v souhlasu kontaktní údaje, které jí subjekt dá pro tento účel k dispozici. Pokud je tento souhlas 

udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných SARDEGNA TRAVEL, jsou společně s těmito 

kontaktními údaji zpracovány i údaje z cookies SARDEGNA TRAVEL, které jsou umístěny na internetových 

stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém 

prohlížeči povoleny. 

 

3. JAK/ODKUD ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE 
 

Osobní údaje získáváme: 

 

a) přímo od Vás zákazníka, tj. subjektu osobních údajů, při jednání o smlouvě k provedení opatření před 
uzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy; 

 
b) od třetích osob, které jsou k tomu oprávněny na základě Vašeho smluvního nebo jiného zastoupení k 

jednání o provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a plnění takové smlouvy ve 

prospěch třetích osob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným konkrétně 

uvedeným účelům; 

 
c) z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, 
obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, evidence plátců DPH apod.). 
 
 

4. JAKÝMI ZPŮSOBY OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME 

 

Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno manuálně i automatizovaně v elektronické formě v 

informačních systémech SARDEGNA TRAVEL, jako jsou IT aplikace, software apod. Vaše osobní údaje jsou 

zpracovávány vybranými zaměstnanci SARDEGNA TRAVEL a pověřenými zpracovateli. Před předání Vašich 

osobních údajů pověřeným zpracovatelům je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních 

údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy 

dodržovány v SARDEGNA TRAVEL. 
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5. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM 

 

Pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup SARDEGNA TRAVEL jako 

správce, jeho zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání Vašich osobních údajů, 

a to především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci SARDEGNA TRAVEL, zprostředkovatelé, s nimiž 

jednáte o uzavření smlouvy a uzavíráte smlouvy jménem a na účet SARDEGNA TRAVEL, smluvní dodavatelé 

služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu 

(ubytovacích, stravovacích, dopravních, pojišťovacích apod.). 

 

6. KOMU JSOU PŘEDÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 

 

Vaše osobní údaje zpracovávané SARDEGNA TRAVEL pro účely provedení opatření před uzavřením smlouvy 

při jednání o uzavření smlouvy, pro uzavření smlouvy, pro její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění 

smlouvy, jsou vedle ve smluvně uvedených údajů smluvně pověřených zpracovatelům poskytovány v 

nezbytném/požadovaném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím 

zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům apod. uvedených na smlouvě, zpravidla v rozsahu titul, 

jméno, příjmení, pohlaví, věk číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, 

státní občanství; 

 

7. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při 
zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva: 
 

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů 

 

Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i 

pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce 

nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování 

osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních 

údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování 

a profilování. 
 

Právo na přístup k osobním údajům 

 

Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na 

poskytnutí informace obsahující: (I) účel zpracování, (II) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou 

zpracovávány (III) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny (IV) plánovanou dobu, po 

kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, 
 
 
 
 

 

SARDINIE V SRDCI KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD  
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
97123 Banka: ČSOB, a.s., Anglická 20, Praha 2, SWIFT: CEKOCZPP  
č.ú.: CZK 255734591/0300 IBAN: CZ26 0300 0000 0002 5573 4591;  € IBAN: CZ3503000000000212974210 

http://www.sardinie.cz/


SARDEGNA TRAVEL s.r.o.  
Cestovní kancelář – Specialista na Sardinii od roku 2003  
Slovenská 1/967, 120 00 Praha 2  
IČO: 271 12 063; DIČ: CZ 271 12 063  
Tel.: +420 222 320 120; Email: info@sardinie.cz  
Web: www.sardinie.cz; Facebook: Sardegna Travel 

 
 

 

(V) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich 

zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (VI) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, (VII) informace o zdroji osobních údajů, (VII) informace o tom, zda dochází k automatizovanému 

rozhodování a profilování, (IX) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo 

mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. 
 

Právo na opravu 

 

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil/a jste například adresu bydliště? Prosíme, 
informujte nás a my osobní údaje opravíme. 
 

Právo na výmaz 

 

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá 

takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť SARDEGNA TRAVEL má právní povinnosti 

či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat. 
 

Právo na omezení zpracování 

 

Máte právo, aby SARDEGNA TRAVEL omezila zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud (I) popíráte 

přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost Vašich osobních 

údajů; (II) zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o 

omezení jejich použití; (III) SARDEGNA TRAVEL již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale 

požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (IV) jste vznesl námitku proti zpracování 

svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody SARDEGNA TRAVEL převažují 

nad oprávněnými důvody zákazníka. 
 

Právo na přenositelnost údajů 

 

Máte právo získat své osobní údaje, které SARDEGNA TRAVEL zpracovává, ve strukturovaném, běžně 

používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je 

zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) se 

zpracování provádí automatizovaně. Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, 

jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit 

žádné zákonné, technické či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu. 
 

Právo vznést námitku 

 

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou 
Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás  
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a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo 
proti automatizovanému rozhodování. 
 

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů 

 

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový 

orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 

111, webové stránky www.uoou.cz/. 

 

8. JAK UPLATNIT SVÁ PRÁVA 

 

1. Svá práva, plynoucí ze zpracování osobních údajů SARDEGNA TRAVEL, můžete jako subjekt osobních údajů ve 

smyslu Nařízení, uplatnit kontaktováním SARDEGNA TRAVEL na kontaktních údajích uvedených výše. 

 
2. Stejně tak můžete na uvedených kontaktních údajích podat stížnost ohledně činnosti SARDEGNA TRAVEL 

jako správce nebo příjemce osobních údajů. V takovém případě musí být ze stížnosti zřejmé, kdo ji podává 

a co je jejím předmětem. 
 

V opačném případě (je-li to nutné k vyřízení) Vás SARDEGNA TRAVEL vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. 
 
Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. 
 

3. Na postup SARDEGNA TRAVEL lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.  
Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
 
 

 

Tento dokument O ochraně osobních údajů je platný ke dni 1. června 2018 a průběžně bude aktualizován.  
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