
Údaje o provozovateli 

Provozovatel: Vojtěch Janko 
Vlastník: Vojtěch Janko 
Flattnitz 228 
9346 Glödnitz 
Mobil (CZ): +420/ 608 321 395 
Mobil (AT): +420/ 608 321 395 
E-mail: apartmentflattnitz@gmail.com 
Ust-ID: ATU 78495308 
 
Naše obchodní podmínky odpovídají všeobecným hotelovým podmínkám v Rakousku: 
https://www.wko.at 

Ochrana dat 

Odpovědným orgánem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného 
nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je: 

Vojtěch Janko 
Flattnitz 228 
9346 Glödnitz 
Mobil (CZ): +420/ 608 321 395 
Mobil (AT): +420/ 608 321 395 
E-mail: apartmentflattnitz@gmail.com 
 

Vaše práva subjektu údajů 

Pomocí uvedených kontaktních údajů můžete kdykoli uplatnit následující práva: 

- informace o vašich údajích, které ukládáme, a jejich zpracování, 
- opravu nepřesných osobních údajů, 
- vymazání vašich údajů uložených u nás, 
- omezení zpracování údajů, pokud ještě nesmíme vaše údaje vymazat z důvodu 

zákonných povinností, 
- Námitku proti zpracování vašich údajů námi a 
- Přenositelnost údajů, pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo jste s námi 

uzavřeli smlouvu. 

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. 

Se stížností se můžete kdykoli obrátit na dozorový úřad, který je za vás odpovědný. Váš 

příslušný dozorový úřad závisí na vašem místě bydliště, vaší práci nebo údajném 

porušení. Seznam dozorových úřadů (pro neveřejnou oblast) s adresami naleznete na: 

www.dsb.gv.at 

 

https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fuer_die_Hotellerie_(AGBH).html
mailto:apartmentflattnitz@gmail.com
http://www.dsb.gv.at/


Účely zpracování údajů odpovědným orgánem a třetími stranami 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně 
údajů. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám k jiným než uvedeným 
účelům. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že: 

- dali jste výslovný souhlas, 
- zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, 
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, 

zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů a není důvod se domnívat, že máte 
převažující oprávněný zájem na nezveřejnění vašich údajů. 

Smazání nebo zablokování dat 

Dodržujeme zásady vyhýbání se datům a datové ekonomiky. Vaše osobní údaje proto 
uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení zde uvedených účelů nebo jak je 
stanoveno v různých lhůtách uchovávání stanovených zákonem. Po zániku příslušného účelu 
nebo uplynutí těchto lhůt budou příslušná data rutinně a v souladu se zákonnými 
ustanoveními zablokována nebo vymazána. 

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových 
stránek 

Když vstoupíte na naši webovou stránku, informace obecné povahy se automaticky 
shromažďují pomocí souboru cookie. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují 
typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele 
internetových služeb a podobně. Jedná se výhradně o informace, které neumožňují dělat 
žádné závěry o vaší osobě. 

Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné dodání obsahu, který jste si vyžádali z 
webových stránek, a jsou povinné při používání internetu. Zejména jsou zpracovávány pro 
následující účely: 

- Zajištění bezproblémového připojení k webu, 
- zajištění bezproblémového používání našich webových stránek, 
- hodnocení bezpečnosti a stability systému 
- pro jiné administrativní účely. 

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu pro výše 
uvedené účely shromažďování údajů. Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší 
osobě. Příjemci údajů jsou pouze odpovědným orgánem a v případě potřeby zpracovatelem. 

Anonymní informace tohoto typu můžeme statisticky vyhodnocovat za účelem optimalizace 
našich webových stránek a technologií, které jsou za nimi. 



cookies 

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které 
jsou automaticky vytvářeny vašim prohlížečem a které se ukládají na vaše koncové zařízení 
(notebook, tablet, chytrý telefon atd.), když navštívíte naše stránky. Soubory cookie 
nepoškozují vaše koncové zařízení a neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware. 

V souboru cookie jsou uloženy informace týkající se konkrétního použitého koncového 
zařízení. To však neznamená, že se přímo dozvíme o vaší identitě. 

Používání souborů cookies, slouží jednak k tomu, aby vám zpříjemnilo používání naší 
nabídky. Používáme takzvané soubory cookies relace, abychom rozpoznali, že jste již 
navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek. Po opuštění našich stránek se 
automaticky vymažou. 

Kromě toho používáme také dočasné soubory cookies, pro optimalizaci uživatelské 
přívětivosti, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení po určitou dobu. Pokud znovu 
navštívíte naše stránky za účelem využití našich služeb, bude automaticky rozpoznáno, že 
jste u nás již byli a jaké vstupy a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu. 

Údaje zpracovávané soubory cookies, jsou vyžadovány pro uvedené účely k ochraně našich 
oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) 
EU GDPR. 

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat 
tak, aby se na vašem počítači neukládaly žádné soubory cookies, nebo aby se před 
vytvořením nového souboru cookies, vždy zobrazila zpráva. Úplná deaktivace cookies však 
může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu. 

Rezervace a poptávka apartmánu – Bookolo rezervační systém 

Používáme rezervační systém bookolo. Provozovatelem systému je společnost Bookolo 
system s.r.o., U Nikolajky 833/5, 150 00, Prague, Czech Republic. 

Společnost Bookolo system s.r.o. shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje pouze v 
rozsahu, který je výslovně povolen v rámci příslušných předpisů o ochraně osobních údajů 
nebo k němuž navíc dotčená osoba udělila účinný souhlas. Osobní údaje jsou společností 
Bookolo system s.r.o. shromažďovány, zpracovávány a používány pouze tehdy, pokud jste je 
společnosti Bookolo system s.r.o. poskytli dobrovolně, např. v rámci registrace, průzkumu 
nebo pro plnění smlouvy, a to s vaším výslovným souhlasem. Po ukončení příslušného 
smluvního vztahu budou vaše osobní údaje vymazány. To neplatí pro osobní údaje, u nichž je 
třeba dodržovat zákonné lhůty pro uchovávání. Tyto osobní údaje budou blokovány 
společností Bookolo system s.r.o. Přímo v rezervační sekci je také provedeno upozornění na 
ochranu osobních údajů! Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti 
Bookolo system s.r.o. naleznete na adrese https://www.bookolosystem.com/. 

 

https://www.bookolosystem.com/


Poskytování placených služeb 

Abychom mohli poskytovat služby, které jsou zpoplatněny, požádáme vás o další údaje, jako 
jsou platební údaje, abychom mohli vaši objednávku zrealizovat. Tyto údaje uchováváme v 
našich systémech až do uplynutí zákonných lhůt pro jejich uchovávání. 

SSL šifrování 

Abychom ochránili bezpečnost vašich dat během přenosu, používáme nejmodernější metody 
šifrování (např. SSL) přes HTTPS. 

Kontaktní formulář 

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře s dotazy 
jakéhokoli druhu, dáváte nám svůj dobrovolný souhlas za účelem navázání kontaktu. To 
vyžaduje zadání jména a platné e-mailové adresy. To se používá k přidělení požadavku a 
následnému zodpovězení. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné. Vámi poskytnuté údaje 
budou uloženy za účelem zpracování žádosti a pro případné následné dotazy. Po vyřízení vaší 
žádosti budou osobní údaje automaticky vymazány. 

Použití knihoven skriptů (Google Webfonts) 

Aby se náš obsah zobrazoval správně a graficky přitažlivě napříč prohlížeči, používáme 
knihovny skriptů a knihovny písem, jako je např. B. Google Webfonts 
( https://www.google.com/webfonts/ ). Webová písma Google se přenášejí do mezipaměti 
vašeho prohlížeče, aby se zabránilo vícenásobnému načítání. Pokud prohlížeč nepodporuje 
Google Webfonts nebo brání přístupu, obsah se zobrazí ve standardním písmu. 

Vyvolání knihoven skriptů nebo knihoven písem automaticky spustí připojení k operátorovi 
knihovny. Teoreticky je možné – i když v současnosti není jasné, zda a pokud ano, pro jaké 
účely – že provozovatelé takových knihoven data shromažďují. 

Zásady ochrany osobních údajů provozovatele knihovny Google naleznete 
zde: https://www.google.com/policies/privacy/ 

Použití Google Maps 

Tento web používá Google Maps API k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Při 
používání Google Maps Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání 
mapových funkcí návštěvníky. Další informace o zpracování údajů společností Google 
naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti Google. Zde můžete také změnit 
nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany dat. 

Podrobný návod, jak spravovat vlastní data v souvislosti s produkty Google, naleznete zde . 

 

http://www.google.com/webfonts/
https://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/privacypolicy.html
http://www.dataliberation.org/


Změny našich zásad ochrany osobních údajů 

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby vždy odpovídalo 
aktuálním zákonným požadavkům, nebo provést změny našich služeb v prohlášení o ochraně 
údajů, například při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně údajů se pak bude 
vztahovat na vaši příští návštěvu. 

 


