
Záznam o činnostech zpracování správce 
Jméno a kontaktní údaje správce: 

      

        SIT Travel, s.r.o. IČ: 29060648, DIČ: CZ29060648, se sídlem Pod rovinou 682/4, 140 00  Praha 4, CZ 
   Pavel Vlk mob.: +420 606 209 108, email: vlk@sittravel.cz   

     

        Činnosti zpracování: 
       

 
 

      1. letenky 
       2. ubytování 
       3.  vlakové, autobusové a lodní lístky 

      4.  víza 
       5. vstupenky 
       6.  kongresy a 

konference 
       7.  autopůjčovny 
       8.  transfery a sightseeing 

      9. pojištění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

        



Kategorie osobních 
údajů                                                                                   

Kategorie 
subjektu údajů 

Účel 
zpracování 

Popis technických 
opatření 

Popis bezpečnostních a 
organizačních opatření 

Kategorie příjemců 
(včetně zahraničních 

subjektů) 

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země 

Plánovaná 
lhůta pro 

výmaz  

1.Letenky             

Jméno a příjmení 

zákazník letenky 
elektronicky nebo v 

listinné podobě v 
databázi  

nutné zabezpečení proti úniku 
údajů, údaje poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků podle vnitřních 
směrnic  - v případě vedení 

externím zpracovatelem dat 
nutno ošetřit smluvními 

podmínkami zabezpečení 
údajů 

letecké společnosti 
do třetích zemí 

se předává 
  

  

Adresa pro doručování 
písemností 

Telefonní spojení 

E-mail, požaduje-li 
komunikaci emailem 

Datum narození 

        

        2. Ubytování             

Jméno a příjmení 

zákazník ubytování 
elektronicky nebo v 

listinné podobě v 
databázi  

nutné zabezpečení proti úniku 
údajů, údaje poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků podle vnitřních 
směrnic  - v případě vedení 

externím zpracovatelem dat 
nutno ošetřit smluvními 

podmínkami zabezpečení 
údajů 

hotely, resorty, lodge, 
campy 

do třetích zemí 
se předává 

  

  

Adresa pro doručování 
písemnost 

Telefonní spojení 

E-mail, požaduje-li 
komunikaci emailem 

Datum narození 

 
 
 
 
 
 
 

       

        



3. Vlakové, autobusové a lodní lístky             

Jméno a příjmení 

zákazník jízdenky 
elektronicky nebo v 

listinné podobě v 
databázi  

nutné zabezpečení proti úniku 
údajů, údaje poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků podle vnitřních 
směrnic  - v případě vedení 

externím zpracovatelem dat 
nutno ošetřit smluvními 

podmínkami zabezpečení 
údajů 

dopravci 
do třetích zemí 

se předává 
  

  

Adresa pro doručování 
písemností 

Telefonní spojení 

E-mail, požaduje-li 
komunikaci emailem 

Datum narození 

        

        4. Víza             

Jméno a příjmení 

zákazník víza 
elektronicky nebo v 

listinné podobě v 
databázi  

nutné zabezpečení proti úniku 
údajů, údaje poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků podle vnitřních 
směrnic  - v případě vedení 

externím zpracovatelem dat 
nutno ošetřit smluvními 

podmínkami zabezpečení 
údajů 

ambasády a konzulární 
úřady 

do třetích zemí 
se předává 

  

Místo trvalého pobytu  

Adresa pro doručování 
písemností, liší-li se od 
adresy trvalého pobytu 

Telefonní spojení 

E-mail, požaduje-li 
komunikaci emailem 

Datum narození 

Foto 
       Pas 
       5. Vstupenky             

Jméno a příjmení 

zákazník vstupenky 
elektronicky nebo v 

listinné podobě v 
databázi  

nutné zabezpečení proti úniku 
údajů, údaje poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků podle vnitřních 
směrnic  - v případě vedení 

externím zpracovatelem dat 
nutno ošetřit smluvními 

podmínkami zabezpečení 
údajů 

sportovní kluby, 
organizátoři kulturních a 
sportovních akcí, správci 

památek a národních 
parků 

do třetích zemí 
se předává 

  

  

Adresa pro doručování 
písemnost 

Telefonní spojení 

E-mail, požaduje-li 
komunikaci emailem 

  

        



 
 
 
 
 
 

       6. Kongresy a Konference             

Jméno a příjmení 

zákazník 

účast na 
kongresech 

a 
konferencích 

elektronicky nebo v 
listinné podobě v 

databázi  

nutné zabezpečení proti úniku 
údajů, údaje poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků podle vnitřních 
směrnic  - v případě vedení 

externím zpracovatelem dat 
nutno ošetřit smluvními 

podmínkami zabezpečení 
údajů 

organizátoři konferencí 
a kongresů 

do třetích zemí 
se předává 

  

Místo trvalého pobytu  

Adresa pro doručování 
písemností, liší-li se od 
adresy trvalého pobytu 

Telefonní spojení 

E-mail, požaduje-li 
komunikaci emailem 

Datum narození 

Pas 
       

        7. Autopůjčovny             

Jméno a příjmení 

zákazník 
pronájem 

auta 

elektronicky nebo v 
listinné podobě v 

databázi  

nutné zabezpečení proti úniku 
údajů, údaje poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků podle vnitřních 
směrnic  - v případě vedení 

externím zpracovatelem dat 
nutno ošetřit smluvními 

podmínkami zabezpečení 
údajů 

autopůjčovny 
do třetích zemí 

se předává 
  

Místo trvalého pobytu  

Adresa pro doručování 
písemností, liší-li se od 
adresy trvalého pobytu 

Telefonní spojení 

E-mail, požaduje-li 
komunikaci emailem 

Datum narození 

 
 
 
 
 
 

       

        



8. Transfery a Sightseeing             

Jméno a příjmení 

zákazník 

transfery a 
sightseeing ( 

prohlídky 
měst, 

památek,…) 

elektronicky nebo v 
listinné podobě v 

databázi  

nutné zabezpečení proti úniku 
údajů, údaje poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků podle vnitřních 
směrnic  - v případě vedení 

externím zpracovatelem dat 
nutno ošetřit smluvními 

podmínkami zabezpečení 
údajů 

dopravci, cestovní 
kanceláře 

do třetích zemí 
se předává 

  

  

Adresa pro doručování 
písemností 

Telefonní spojení 

E-mail, požaduje-li 
komunikaci emailem 

Datum narození 

        

        9. Cestovní pojištění             

Jméno a příjmení 

zákazník 
zajištění 

cestovního 
pojištění 

elektronicky nebo v 
listinné podobě v 

databázi  

nutné zabezpečení proti úniku 
údajů, údaje poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků podle vnitřních 
směrnic  - v případě vedení 

externím zpracovatelem dat 
nutno ošetřit smluvními 

podmínkami zabezpečení 
údajů 

cestovní pojišťovna 
do třetích zemí 
se nepředává 

  

Místo trvalého pobytu  

Adresa pro doručování 
písemností, liší-li se od 
adresy trvalého pobytu 

Telefonní spojení 

E-mail, požaduje-li 
komunikaci emailem 

Datum narození 

 


