
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů 

podle 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 (dále jen „GDPR“) a souvisejících 

právních předpisů (dále jen „Informace“). 

 

Vážení klienti,  

děkujeme Vám za důvěru, kterou v nás vkládáte, když využíváte služeb cestovní kanceláře 
Enjoy Travel s.r.o. Rádi bychom Vám prostřednictvím těchto Informací poskytli přehledné a 
srozumitelné informace zejména o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým 
účelem, jak jsou uchovávány a získávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti 
zpracování osobních údajů. 

Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Enjoy Travel s.r.o., IČ: 01798944, se sídlem Svatý Jan 
238/14, 252 62 Únětice, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
211825. 

Obrátit se na nás můžete způsobem, který Vám nejvíce vyhovuje: 

o E-mailem na info@enjoytravel.cz 
o Dopisem na adresu Svatý Jan 238/14, 252 62 Únětice 
o Telefonicky na +420 739 632 819 

S dotazem, podnětem či stížností se také můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, tel.: +420 234 665 111, 
e- mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz. 

Jaký je účel zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je 
nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění původního účelu (například plnění smlouvy) můžeme 
osobní údaje zpracovávat pro jiné účely (například pro plnění zákonné archivační doby). Účely 
zpracování uvádíme níže v této kapitole. Vaše osobní údaje obecně archivujeme po dobu stanovenou 
právními předpisy, smlouvou či na základě našeho oprávněného zájmu (například po dobu trvání 
promlčecích lhůt, kdy můžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky). 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely: 

a) Jednání o smlouvě a její uzavření, příp. jejich změn, zajištění plnění ze smluv vyplývajících, 
vyřizování Vašich požadavků a žádostí, 

b) nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK či k jiným 
marketingovým účelům v případě, že jste jako zákazník s tímto využitím osobních údajů ve 
smlouvě o zájezdu či jiným způsobem souhlasil, 

c) plnění našich zákonných povinností, 
d) ochraně právních nároků naší CK. 

Jak získáváme a jaké osobní údaje zpracováváme 



Pokud jde o získávání osobních údajů, tyto získáváme výlučně z Vámi poskytnutých dokumentů a 
informací uvedených ve Smlouvě o zájezdu, případně nám z Vaší strany jinak sdělených, např. za 
účelem rozesílání nabídky zájezdů či jiných marketingových materiálů. 

Identifikační a adresní údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, bydliště, 
telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, číslo pasu (včetně případné fotokopie), datum 
jeho platnosti, kód vystavovací země, pohlaví. 

Citlivé a obdobné osobní údaje: údaje o zdravotním stavu (invalidita, těhotenství, jiné zdravotní 
informace nezbytné pro zajištění adekvátních služeb v rámci poskytovaných služeb). 

Jak ukládáme osobní údaje 

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v listinné podobě v rámci smluvní dokumentace a dále 
v nezbytném rozsahu v elektronické databázi chráněné přístupovým heslem. 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme 

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu 5 let od skončení zájezdu, Vaší 
žádosti o zasílání nabídek zájezdů nebo jiných marketingových materiálů, či poskytnutí jiných 
jednotlivých služeb. Po uplynutí této doby jsme povinni poskytnuté osobní údaje zlikvidovat. 

Osobní údaje, které jsme povinni zpracovávat z důvodu plnění zákonných povinností (např. daňové 
nebo archivační) nebo na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany či vymáhání našich 
právních nároků, mohou být v souladu s příslušnými právními předpisy uchovávány i po dobu delší než 
uvedenou v předchozím odstavci.  

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů 

Vaše údaje zpracováváme pouze ve zcela nezbytném rozsahu za účelem naplnění smlouvy o zájezdu a 
v případě Vašeho souhlasu také z marketingových důvodů. 

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv: 

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které 
zpracováváme. 

b) Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o vás zpracováváme 
nesprávné nebo nepřesné osobní údaje. 

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Můžete od nás požadovat, 
abychom vymazali Vaše osobní údaje, a my tak učiníme v případě, že: 
 Osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 
 pokud odvoláte svůj souhlas, na základě kterého zpracováváme osobní údaje, a neexistuje 

žádný jiný právní důvod pro zpracování, 
 vznesete námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud neexistují žádné 

převažující oprávněné důvody pro zpracování na naší straně, nebo pokud vznesete námitku 
proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (tj. nebudeme Vám dále 
zasílat adresná obchodní sdělení), 

 osobní údaje jsou zpracovány protiprávně, 
 osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské 

unie nebo České republiky. 

Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich 
zpracování nezbytné: 



 Pro výkon práva na svobodu projevu a informace, 
 pro splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle práva Evropské unie nebo České 

republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, 

 z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, 
 pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro 

statistické účely, 
 pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 
d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete od nás také požadovat, abychom 

omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že: 
 Zpracovávané osobní údaje nejsou přesné, 
 zpracování je protiprávní, 
 zpracovávané osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo 

jinak zpracovány, 
 vznesete námitky proti zpracování. 

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z výše uvedených 
podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a 
takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat (vyjma případů vyplývajících z 
právních předpisů). 

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů 
zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat. 

e) Právo na přenos. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo 
pro účely plnění smlouvy, a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše 
osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a tyto předat 
jinému správci.  

f) Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu 
osobních údajů (zejména GDPR), máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 
nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen 
dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském 
státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému 
porušení). 

Děkujeme za projevenou důvěru a přejeme mnoho krásných a silných zážitků na cestách. 

Enjoy Travel, s.r.o. 

 

 


