Investment Agency s.r.o.
U Kožovy hory 2790
272 01 Kladno

Prohlášení o splnění podmínek Nařízení EU 2016/679 - GDPR
1. Správce osobních údajů
HOSTEL KLADNO provozovatel Investment Agency s.r.o., IČ: 27223817, DIČ:CZ27223817
zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 105700,
zastoupen jednatelem Janem Kostečkou)
2. Zabezpečení informační sítě
Data v PC HOSTELU KLADNO jsou vytvářena a ukládána z titulu potřeb našeho
ubytovacího zařízení, tj. oprávněného zájmu správce, plnění smluvních vztahů a plnění
souvisejících legislativních požadavků, které se týkají všech zainteresovaných stran:
zřizovatelů organizace, zaměstnanců, klientů a dodavatelů výrobků a služeb. Zabezpečení
lokálního PC, uložených dat a údajů (včetně osobních a citlivých) je na vysoké úrovni
zabezpečení, kterou periodicky ověřuje odborně způsobilý IT. Přístupová práva (hesla) do
PC má pouze Ředitelka Hostelu, nikdy nejsou sdělována nepovolaným osobám nebo třetím
stranám.
3. Zálohování dat
Zálohy příslušných databází jsou uloženy v lokálním PC, nelze je „vyvolat“ bez znalostí
přístupu do programu – odpovídá IT. Garantujeme zabezpečení PC proti nepovolanému
zásahu, systematicky zajišťujeme aktualizaci SW podpory, stanice má pravidelně
aktualizovaný antivir, na stanici probíhá pravidelný servis.
4. Archivace a skartace dat, doba zpracování osobních údajů
Máme platný Archivační a skartační řád, který je zpracován jako vnitřní postup při manipulaci
a skartaci s firemní dokumentací a dalšími dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými
v HOSTELU KLADNO. V souladu se stanovenými povinnostmi správce archivovaná osobní
a citlivá data uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích
jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Řízená skartace je
prováděna v souladu s platnou legislativou.

Ubytovací zařízení HOSTEL KLADNO tímto prohlašuje, že splňuje veškeré náležitosti
Nařízení EU 2016/679 – GDPR a její interní procesy jsou tomuto nařízení přizpůsobeny
k datu 25. 4. 2018.
V Kladně, 15. 4. 2018
Jan Kostečka
jednatel společnosti
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