
Prohlášení  o ochraně osobních údajů uživatele skipasu SKiMU Pack 

Přepravovaná osoba souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním následujících 
osobních údajů: 

[jméno a příjmení]; 

 [e-mail]; 

dále jen „Osobní údaje“, 

správcem – provozovatelem Ski areálu Malá Úpa - společností R.O.D. Stav, a.s., IČ 28211073, se 
sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 15000 (dále jen „Provozovatel“) a jeho případným zpracovatelem 
pro následující účely:   

� obchodní a marketingové účely Provozovatele a třetích subjektů, tj. především zajištění 
řádného plnění smluvních vztahů, nabídky služeb, včetně zasílání informací o pořádaných 
akcích, produktech a jiných aktivitách; 

� zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků za podmínek 
uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.  

Přepravovaná osoba zároveň tímto Provozovateli uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je udělen na dobu 
do odvolání souhlasu písemnou formou zaslaného na adresu Provozovatele, popřípadě 
elektronickou formou. 

Přepravovaná osoba tento souhlas uděluje na dobu ode dne udělení souhlasu až do odvolání 
souhlasu písemnou formou zaslaného na adresu Provozovatele, popřípadě elektronickou formou na 
adresu [info@skimu.cz].  

Osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány manuálně i automaticky. 

Přepravovaná osoba bere na vědomí, že Osobní údaje mohou být použity Provozovatelem také pro 
statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Provozovatele.  

Provozovatel informuje tímto každého, kdo poskytl své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech 
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména o tom, že poskytnutí 
těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k 
nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, 
PSČ 17000 v případě, že zjistí, že Provozovatel porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona 
a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních 
údajů, a to bezplatně. 

Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 
stanoveného účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 
Zaměstnanci Provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají Osobní údaje na základě 
smlouvy s Provozovatelem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a 
to i po skončení pracovního poměru nebo prací. 

 


