
Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 
zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 - GDPR) vykonáva v 
našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ  OSOBA Jozef 
Šišila , kontakt: villabianca@villabianca.sk, na ktorú sa 
môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú 
spracúvané v našej spoločnosti. 

Pravidlá spracovania s osobných údajov v spoločnosti Jozef Šišila 
– Villa Bianca  (prevádzkovateľ Hotel Villa Bianca , Garni**) 
INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 
Tieto pravidlá spracovania osobných údajov v spoločnosti Jozef 
Šišila – Villa Bianca  prevádzkovateľa Hotel Villa Bianca,Garni 
Hotel**, IČO: 35 160543, so sídlom Bernolákova 3, 03101 
Liptovský Mikuláš, zapísanej v živnotstenskom  registri 
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, č.505-6519  upravujú zásady
spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok 
www.hotelvillabianca.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä 
klientov Jozef Šišila-Villa Bianca, ktorí urobia prostredníctvom 
webových stránok rezerváciu ubytovania, , príp. nás kontaktujú 
prostredníctvom kontaktného formulára (ďalej len „zákazník“), 
ako aj ubytovaných hostí (ďalej len „hosť“). 
Spoločnosť Jozef Šišila-Villa Bianca. pri spracovaní osobných 
údajov vystupuje ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým 
účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu 
osobných údajov. 
POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 
18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679) vykonáva v spoločnosti Jozef Šišila-Villa Bianca. 
zodpovedná osoba, ktorou je: Jozef Šišila , e-



mail:villabianca@villabianca.sk
a na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné 
údaje sú spracúvané v našej spoločnosti. 

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV 
Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na webových stránkach 
spracovávame osobné údaje o užívateľoch a 
zákazníkoch/ubytovaných hosťoch. V prvom rade sú 
spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri 
vyplnení kontaktného formulára na webových stránkach alebo pri 
vytvorení Vašej rezervácie. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú 
adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, 
telefónne číslo.
Údaje poskytnuté ubytovanými hosťami.  Priamo v priestoroch 
hotela spracúvame osobné údaje o ubytovaných hosťoch. Na tento
účel sú spracované údaje v rozsahu meno, priezvisko, miesto 
trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu (resp. 
iného dokladu identity). 

 
Spoločnosť Jozef Šišila – Villa Bianca nezhromažďuje ani inak 
nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje týkajúce sa 
príslušnosti k rase alebo etniku, politickej strane, údaje o 
náboženskom presvedčení a pod. 

ÚČEL SPRACOVANIA POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV 
Pre vybavenie Vašej rezervácie využívame Vaše meno a 
priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade 
zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania rezervácie, jej spracovania
až po zaplatenie. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže Jozef Šišila-
Villa Bianca zaevidovať Vašu rezerváciu. 
. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho 
súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia 
môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. 



PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM 
V prvom rade sú osobné údaje spracovávané oprávnenými 
osobami spoločnosti Jozef Šišila-Villa Bianca . Všetky osoby, 
ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti
a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so 
spoločnosťou Jozef Šišila-Villa Bianca 
Spoločnosť Jozef Šišila-Villa Bianca   ako prevádzkovateľ 
poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. 
sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je zmluvná strana, ktorá 
spracúva osobné údaje pre Jozef Šišila-Villa Bianca  na účely a 
spôsobom, ktoré stanovuje spoločnosť Jozef Šišila-Villa Bianca . 
Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté štátnym resp. súdnym 
orgánom , ak si to vyžaduje 
príslušný zákon. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný 
Váš súhlas, odovzdávame údaje sprostredkovateľom iba v prípade,
že ste súhlas udelili.  

LEHOTA SPRACÚVANIA ÚDAJOV 
Spoločnosť Jozef Šišila-Villa Bianca  spracováva osobné údaje na 
účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania rezervácie, počas 
celej doby ubytovania hosťa. Zo zákona Jozef Šišila-Villa Bianca  
následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných 
dokladoch. 
Jozef Šišila-Villa Bianca 
Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt 
vykonáva Jozef 
Šišila-VillaBianca iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie 
povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Jozef 
Šišila-Villa Bianca vzťahujú. 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 
Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame môžete 
podľa zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov uplatniť svoje
práva na:  
Prístup k osobným údajom – a požadovať potvrdenie o tom, či sa 



v našej spoločnosti spracúvajú Vaše osobné údaje. 
Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo 
neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Jozef Šišila-Villa 
Bianca  správne vybaviť Vašu objednávku.  
Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich 
obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, 
alebo ak už Jozef Šišila-Villa Bianca  nemá zákonný dôvod 
osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším 
spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok 
Jozef Šišila-Villa Bianca Vaše údaje úplne alebo čiastočne 
zlikviduje.  
Prenos osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu o 
Jozef Šišila-Villa Bianca  k inému subjektu, kedy @
odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám 
alebo inému  

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti  Jozef Šišila-Villa 
Bianca sú platné od 25.5.2018.


