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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 

Společnost Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p. o, se sídlem Magnitogorská 1494/12, 
101 00 Praha 10, IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582, zapsána u živnostenského Úřadu městské 
části Praha 10 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu 
a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů 
souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. 
 
Zpracování osobních údajů Správcem je prováděno: 
 
Účel zpracování: 
 
Vedení evidence osobních údajů žadatelů o službu poskytovanou Správcem prostřednictvím 
dispečinku Oddělení služeb pro Armádu České republiky za účelem dalšího přidělení 
požadovaných služeb: preventivních rehabilitací všech typů, rekreací, dětských táborů včetně 
mezinárodních mládežnických kempů. 
 
Zákonnost zpracování: 
Uzavření budoucího smluvního vztahu (smlouvy o ubytování) za účelem splnění zájmu klienta 
o pobyt. 
 
Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů: 

• jméno, příjmení, titul, místo pobytu, telefon, e-mail. 
 
Zpracování osobních údajů Správcem je prováděno po dobu: 

• jednoho kalendářního roku, ve kterém je žádost uplatněna. 
 

Způsoby zpracování: 

• automatizované rozhodování: NE 

• profilování: NE 
 

V případě požadavku na proplacení požadované služby z prostředků FKSP jsou osobní 
údaje předány v rozsahu uvedeném na objednávce od správce FKSP i správcům 
jednotlivých dílčích fondů FKSP, od kterých byla objednávka pobytu učiněna a služba 
je jim z úrovně VLRZ následně fakturována. 
 
Informace o zpracování osobních údajů: 
Zpracování osobních údajů Správcem bude probíhat v souladu s legislativou České republiky 
a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“). 
 
Práva subjektu údajů: 

• právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich 
opravu, výmaz nebo omezení zpracování, 

• právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
 
Svá práva můžete uplatnit doručením žádosti na korespondenční adresu Správce, e-mailem 
(podatelna@vlrz.cz), nebo datovou schránkou (q6fwimp). 
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