
Interní směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR)  
NATUR TRAVEL s.r.o. 

 

1. Úvod – obecné definice 
 

1.1 Předmět a účel 
Tato interní směrnice o ochraně osobních údajů představuje jedno z technicko-
organizačních opatření cestovní kanceláře NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen „CK“) k  
zajištění souladu s Nařízením 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 (dále jen „GDPR“) a s 
dalšími právními předpisy. 
 
1.2 Pojmy 

1.2.1 Osobní údaj 
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo 
identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo 
nebo nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor, 
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor 
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické 
osoby. 
 

1.2.2 Subjekt údajů 
Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. V 
souvislosti s činností CK jím je zpravidla zákazník – fyzická osoba, 
zaměstnanec CK, průvodce nebo uživatel webových stránek CK. 
 

1.2.3 Zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s 
osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, která je prováděna 
pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Příklady zpracování 
osobních údajů je sběr osobních údajů, jejich zaznamenání, uspořádání, 
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, 
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné 
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. CK 
zejména shromažďuje a ukládá osobní údaje zákazníků a předává je svým 
dodavatelům za účelem realizace zájezdů. 
 

1.2.4 Likvidace osobních údajů  

Za likvidaci údajů se považuje fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické 
vymazání nebo jejich trvalé vyloučení ze zpracování. Pokud je CK povinna 
likvidovat osobní údaje, pověřený pracovník likviduje jak elektronickou 
formu, např. výmazem elektronického záznamu, tak zároveň i fyzickou 
formu, např. skartací dokumentů. 



 
1.2.5 Správce 

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky 
zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. 
Zpracováním osobních údajů může zmocnit nebo pověřit zpracovatele, 
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Správcem je CK. 
 

1.2.6 Zpracovatel 

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba nebo jiný subjekt, který 
zpracovává osobní údaje pro správce, tzn. sama neurčuje účel a 
prostředky zpracování. Zpracovateli jsou zejména externí subjekty, externí 
účetní, externí IT firma či externí daňový poradce.  
 

1.2.7 Souhlas 

Souhlasem subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a 
jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným 
zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. 
 

1.3 Zkratky 
CK      cestovní kancelář 
ÚOOÚ  Úřad pro ochranu osobních údajů 
GDPR 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 

EU   Evropská unie 
ICT   Informační a komunikační technologie 
 
 
 
  



2.  Oprávněné osoby   
 
2.1 Pravomoc a odpovědnost 

 
2.1.1 Jednatel – manager CK  = ing. František Hájek starší a mladší 

Je ze své funkce oprávněn zpracovávat osobní údaje všech fyzických osob, se 
kterými CK přijde do styku v rozsahu nezbytném pro výkon své funkce. 
Jednatel odpovídá za implementaci této interní směrnice a nastavení 
odpovídajících procesů v rámci CK. 
Je ze své funkce oprávněn zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání a 
osobní údaje zaměstnanců CK v rozsahu nezbytném pro veškerou 
zaměstnaneckou agendu. Odpovídá za aktualizaci této interní směrnice, 
průběžná proškolení zaměstnanců CK, vypracování a aktualizaci záznamů o 
činnostech zpracování vypracování a vyhodnocení posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů a hlášení porušení zabezpečení osobních údajů.  
Je ze své funkce oprávněn navrhovat procesy ve společnosti, čímž ovlivňuje 
míru zpracování osobních údajů zákazníků. Odpovídá za to, že stávající a nové 
procesy budou v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Je 
odpovědný za vypracování a aktualizaci záznamů o činnostech zpracování pro 
zákaznickou oblast. 
 

2.1.2 Jednatel - účetní / daňový poradce =  ing. Kamila Chládková 

Je ze své funkce oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníků a 
zaměstnanců CK v rozsahu nezbytném pro výkon své funkce. 
 

2.1.3 Vedoucí zájezdu   

Je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků a zaměstnanců CK v 
omezeném rozsahu nezbytném pro výkon své funkce. 
 

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů 
3.1 Rozsah zpracovávaných osobních údajů je upraven v jednotlivých záznamech o 

činnostech zpracování osobních údajů, které jsou přílohou této interní směrnice. 
3.2 Za vypracování a aktualizaci záznamů o činnostech zpracování pro kontakt se 

zákazníky a zájemci o služby je odpovědný jednatel. 
3.3 Za vypracování a aktualizaci záznamů o činnostech zpracování pro ostatní oblasti, 

zejm. zaměstnaneckou agendu je odpovědný jednatel. 
 

4. Ukládání, likvidace a zabezpečení osobních údajů 

4.1 Ukládání, likvidace a zabezpečení osobních údajů jsou upraveny v jednotlivých 
záznamech o činnostech zpracování osobních údajů, které jsou přílohou této 
interní směrnice.  
 

5. Práva a povinnosti zaměstnanců 
5.1. Všichni jednatelé a vedoucí zájezdů mají povinnost zachovávat mlčenlivost o 
všech osobních údajích, se kterými přijdou v rámci své činnosti pro CK do styku.  

   
 



6. Správce:   NATUR TRAVEL s.r.o., dr. Janského 1045, 25228 Černošice 
                  IČO: 47550465 
                  jednatelé: ing. František Hájek st., ing. František Hájek ml.,  
                                 ing. Kamila Chládková 
 

Zpracovatel:  
 * STOVKA SOFTWARE, s.r.o., Podolská 50, 14700 Praha 4, IČO: 24838748  
                                                      (poskytovatel cloudu) 
 

7. Zpracovávané osobní údaje zaměstnanců: 
osobní údaje 
* jednatelů – příjmení, jméno, titul, datum a místo narození, rodné číslo,  bydliště, 
číslo Občanského průkazu, kontaktní údaje telefonické a e-mailové, údaje pro daňové 
účely, sociální a zdravotní pojištění  
*  vedoucích zájezdů – příjmení, jméno, příp. titul, datum narození, bydliště, číslo 
Občanského průkazu, údaje pro daňové účely, sociální a zdravotní pojištění 

 
8. Zpracovávané osobní údaje klientů: 

* příjmení a jméno, příp. titul 
* datum narození 
* pohlaví 
* adresa trvalého bydliště 
* telefonní kontakty a e-mailová adresa 
* případná zdravotní omezení týkající se zájezdu / cestovní služby (pohybová, dietní, 
stravovací, …) 
* v případě dětí do 16 let výše uvedené údaje kromě telefonu a e-mailové adresy 
(pokud necestují bez rodičů) 
 

9. Zpracovávané osobní údaje zájemců o služby a informace (tj. osoby, které jsou se 
správcem v kontaktu, ale doposud s ním neuzavřely smlouvu): 
* příjmení a jméno  
* adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, telefonní kontakty 
 

10.  Důvod zpracovávání osobních údajů: 
* uzavření smlouvy o zajištění zájezdu nebo cestovní služby a její realizace (dále jen 
smlouva) 
* uzavření cestovního pojištění, vyplývajícího z výše uvedené smlouvy – cestovní 
pojišťovny, v požadovaném rozsahu  
* zajištění dopravních cenin (autobusová a letecká doprava), vyplývající z výše 
uvedené smlouvy – dopravci, v požadovaném rozsahu 
* péče o klienty a zájemce o služby a informace - nabízení služeb a produktů správce, 
tj. NATUR TRAVEL s.r.o. a zasílání aktuálních informací o nich    
 

11.  Ostatní: 
* osobní údaje klientů a potencionálních klientů nejsou předávány do zahraničí 
* osobní údaje jsou ukládány jednak v počítačích jednatelů správce a centrálním 
počítačovém disku správce, jednak v rezervačním systému u firmy STOVKA 
SOFTWARE, s.r.o.   
* souhlas ke zpracování osobních údajů může klient, resp. potencionální klient 
kdykoliv odvolat a správce je povinen údaje neprodleně, nejdéle do 1 měsíce, 



z evidence vymazat, s výjimkou osobních údajů archivovaných realizovaných smluv 
v písemné podobě, s dobou archivace dle příslušných zákonů 
* osobní údaje klientů budou automaticky vymazány v případě, že klient po dobu      
10 let následujících po roce, ve kterém byla realizována poslední smlouva, nebyl 
v dalším kontaktu se správcem 
* osobní údaje potencionálních klientů budou automaticky vymazány v případě, že 
potencionální klient po dobu 3 let následujících po roce, ve kterém byl naposledy 
v kontaktu se správcem, již  v dalším kontaktu se správcem nebyl 

12. Bezpečnostní opatření: 
správce - NATUR TRAVEL s.r.o. 
* uzavřené smlouvy aktuálního kalendářního roku jsou v písemné formě zařazeny 
v kartotéce v uzamykatelné kanceláři firmy 
* uzavřené a realizované smlouvy z let předcházejících jsou, v souladu s termíny 
určenými zákonem o archivaci dokladů, uloženy v archivačních krabicích umístěných 
v uzamykatelné kanceláři správce nebo v uzamčeném archivu správce 
* uzavřené smlouvy aktuálního kalendářního roku a 3 let předcházejících jsou 
v elektronické formě uloženy v počítačích jednatelů správce a na centrálním 
počítačovém disku správce, zabezpečených vstupním heslem 
* správce je povinen ohlašovat porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému 
úřadu, resp. subjektu údajů - tato povinnost se z povahy věci může týkat každého 
správce či zpracovatele (ten oznamuje správci), a to tehdy, pokud je porušení 
zabezpečení už závažnějšího charakteru, tj. musí z něj vyplývat riziko pro práva a 
svobody fyzických osob. Pro uplatnění povinnosti oznámit porušení zabezpečení 
subjektu údajů musí být takové porušení vysoce rizikové pro práva a svobody 
fyzických osob. 
 

13.  zpracovatel - STOVKA SOFTWARE, s.r.o. 

  
 

14. Práva klientů a potencionálních klientů: 
• právo na přístup k osobním údajům  
• právo na opravu, resp. doplnění,  
• právo na výmaz,  
• právo na omezení zpracování,  
• právo na přenositelnost údajů,  
• právo vznést námitku, 
* odmítnout zpracovávání svých osobních údajů 
  

  

  

  

 
 


