
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávajícím (zpracovatelem osobních údajů) je společnost BOHEMIA BALÓN s.r.o. se sídlem Praha 9, 
Podnikatelská 552, PSČ: 190 11, IČ: 27209393, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka číslo 104635 (dále jen “zpracovatel“). Zpracovatel zpracovává Obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů, zkráceně ONOOÚ (anglicky GDPR, General Data Protection Regulation) ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

a) v případě objednání letenky: Jméno a příjmení,  doručovací adresa, telefonní číslo a emailová adresa.
Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi 
Vámi a prodávajícím (zpracovatelem) dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů 
umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Zpracovatel zpracovává
tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností 
smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od 
realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace 
po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je 
nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

b) při rezervaci letu a následné realizaci letu –  jméno a příjmení pasažéra, jeho hmotnost, emailová adresa a 
telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro provedení letu. Hmotnost je důležitá pro bezpečné provedení letu. 

Žádné z těchto poskytnutých osobních údajů nebudou nijak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 vzít souhlas kdykoliv zpět

 požadovat po zpracovateli informace, které Vaše osobní údaje zpracovává

 požadovat po zpracovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

 vyžádat si u zpracovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat či opravit

 požadovat po zpracovateli výmaz těchto osobních údajů

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním  osobních údajů obrátit se na 
zpracovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů


