
 INFORMACE O  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Destina Travel s.r.o. , IČO 025 45 039 , sídlem  Holečkova 127 150 00 Praha 5 – dále „správce“ osobních údajů, 
zpracovává osobní údaje klientů za účelem plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu, Smlouvy o prodeji 
letenek a případných dalších smluvních závazků obdobného charakteru v souladu s příslušnými předpisy o ochraně 
osobních údajů. Osobní údaje jsou poskytnuty subjektem údajů dobrovolně uzavřením příslušné smlouvy resp. 
opatřením  přijatým před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů a jejich poskytnutí je podmínkou uzavření 
příslušné smlouvy. 

 Článek 1 – Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

Zpracovávány jsou osobní údaje : titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,  adresa, e-mailová adresa, telefon, 
bankovní spojení, státní občanství, typ, číslo a datum expirace cestovního dokladu,  číslo klientské karty dodavatele 
cestovních služeb, informace o datech a rozsahu objednaných  služeb, registrační značka vozu . Z výše uvedených 
údajů jsou v konkrétních případech zpracovávány pouze ty, které jsou  nutné pro rezervaci/nákup konkrétních 
objednaných služeb dle čl. 2.

 Článek 2 – Účel zpracování osobních údajů

 Údaje uvedené v článku 1 jsou použity pouze pro účel rezervace/nákupu cestovních služeb (letenky, ubytování, 
pojištění, vstupenky, parking, vízová agenda  a další služby obdobného charakteru) u příslušných dodavatelů daných 
služeb a pouze v rozsahu požadovaném  pro rezervaci/nákup dané služby. Osobní údaje mohou být předávány také 
subjektům oprávněným ze zákona v souvislosti s případným správním, občansko-právním nebo trestním řízením. 

Článek 3 – Zpracovávání osobních údajů

Údaje uvedené v článku 1) jsou zpracovávány proškolenými zaměstnanci správce a to způsobem zajišťujícím ochranu 
před zneužitím. Údaje mohou být zpracovávány i smluvními partnery Správce, za stejných podmínek. Údaje jsou 
zpracovávány jak v digitální , tak v písemné podobě.
 Údaje jsou předávány smluvním partnerům (správcům osobních dat)  na území ČR a Evropské unie -t.j. subjektům 
podléhajícím  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
Údaje uvedené v článku 1) v rozsahu :  titul, jméno, příjmení, datum narození,  státní občanství, typ, číslo a datum 
expirace cestovního dokladu,  číslo klientské karty dodavatele cestovních služeb, informace o datech a rozsahu 
objednaných  služeb, mohou být poskytnuty do třetích zemích v případě. kdy je předání údajů „nezbytné pro splnění 
smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
subjektu údajů“ dle §49 odst.1 písm b)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 .

Článek 4 – Lhůty pro uchovávání osobních údajů

Správce uchovává údaje dle čl. 1  po dobu do ukončení  smluvního vztahu, údaje nutné pro případné vyřízení reklamace
budou uchovány 6 týdnů po ukončení poslední cestovní služby.  V případě uplatnění reklamace služeb, budou údaje 
nutné k vyřízení reklamace uchovány až do doby 2 let po  finálním vyřízení reklamace (pro účely kontroly orgánů státní 
správy). 

Článek 5 – Práva klienta (subjektu údajů)
Subjekt údajů (klient)  má právo Správce kdykoli požádat o konkrétní informaci o zpracování (předání) jeho osobních 
údajů a o rozsahu těchto údajů. V případě, že subjekt údajů má dojem, že Správce zpracovává jeho osobní údaje v 
rozporu s článkem 2 resp. zpracovávané údaje neodpovídají skutečnosti, může požádat Správce  o nápravu resp. 
Úpravu zpracovávaných údajů. Dozorovým orgánem, který dohlíží na plnění příslušných předpisů ohledně ochrany 
osobních údajů  je  Úřad na ochranu osobních údajů,  Pplk. Sochora 727/27,  170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 
www.uoou.cz 
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