Agentura služeb
Objednávka č.: VLRZ 131/2021-5810

Praha /Jb- září 2021

Žádost o zabezpečení služeb v zařízení VLRZ
1. Specifikace akce
Název zařízení VLRZ:
Název akce:
Datum konání akce:
Počet účastníků akce:

VZ Bedřichov - hotel
Odborné shromáždění ředitele Odboru vyzbrojování vzdušných sil SVA MO
22. 9.-24. 9. 2021
32 osob

2. Požadavek na ubytování
Počet ubytovaných osob, limit v Kč/osoba/den:

1 osoba/2 noci 868,- Kč x 32 os

Požadovaná lůžková skladba, počty pokojů: 15 x dvoulůžkový, 2 x jednolůžkový při objednávce 32 osob dle rezervace
Doplatek za neobsazené lůžko na pokoji (při požadavku na samostatné ubytování): není
Celkem
27 776,-Kč
3. Požadavek na stravování a další služby
Rozsah stravování (rozepsat), limit v Kč/osoba/den:
22. 9. 2021

večeře

128x32 = 4 096,- Kč

23. 9. 2021 S+O+V

349 x 32 = 11 168,- Kč

24. 9. 2021 snídaně

117x32 = 3 744,-Kč

24. 9. 2021 oběd

104x32 = 3 328,-Kč

Celkem

22 336,- Kč

Zajištění jednací místnosti, občerstvení, raut atd. (rozepsat), limit v Kč/osoba/den:
Rezervace salonku zařízení VZ Bedřichov „restaurace U Medvěda" 22. 9. 2021 od 20:00 - 24:00 hod
Raut - dle nabídky, bude hrazen účastníky OS - HOTOVĚ
Doplňkové služby - tělocvična, sauna, bazén, skipasy, atd. (rozepsat):
limit v Kč/osoba/den: bez požadavku
4. Údaje potřebné k vyúčtování požadovaných služeb
Osoba odpovědná za převzetí slu

tvr

Hodnost, jméno, příjmení:
Telefon, e-mail, DS:

Vzájemné zúčtováni bude realizováno podle § 66 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Objednatel si je vědom ustanoveni § 44 výše uvedeného zákona o porušení
rozpočtové kázně.

Rozpočtové prostředky musí být uhrazeny z rozpočtové položky 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a jiným
organizacím.
Ředitel, velitel (náčelník) objednávajícího útvaru (zařízení)

Hodnost, jméno, příjmení:
Telefon, e-mail, DS:

Ing. Lukáš Kunče

Smluvní strany se dohodly, že objednatel přebírá odpovědnost za splněni informa
a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 ve vztahu na Informaci o zpracování osob
pobytu a jejichž osobní údaje budou Vojenskými lázeňskými a rekreačními zařízení

ni Evropského parlamentu
ci této objednávky účastnit
služby, zpracovávány.

ÉCUéNSKE
krycí razítko VÚA/Z,
Osoba odpovědná za proplace

právy \ Ú/VZ)

Hodnost, jméno, příjmení:
Telefon, e-mail, DS:
Adresa pro potřeby vystavení vyúčtování akce, zaslání faktury v elektronické podobě

E-mail, DS:

Agentura služeb, Gen. Píky 1, Praha 6 - Dejvice, 160 01
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Vojenská lázeňská a rekreační zařízeni se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice, 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 údajú touto společnosti, včetně rozsahu práv subjektu údajú souvisejících
se zpracováním jejich osobních údajú.
Zpracováni osobních údajů Správcem je prováděno:
ID

Účel zpracování
Vedení evidence osobních údajů klientů - hostů
přechodně pobývajících v ubytovacím zařízení VLRZ
v rámci hotelových pobytu.

Zákonnost zpracování
Uzavření budoucího smluvního vztahu (smlouvy o ubytováni)
za účelem splnění zájmu klienta o pobyt. Splnění povinnosti
ubytovatele při vedení domovní a evidenční knihy ubytovaných
hostů podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o
změně některých zákonů.

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:
•
jméno, příjmení, titul, datum narozeni, místo pobytu, číslo identifikačních průkazu (občanského průkazů nebo cestovního pasu)
Zpracování osobních údajů Správcem je prováděno po dobu:
•
6 let
Způsoby zpracování:
•
Automatizované rozhodování: Ne

•
Profilováni: Ne
Informace o zpracování osobních údajů:
•
Zpracováni osobních údajů Správcem bude probíhat v souladu s legislativou ČR a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajú 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 údajúm týkajícím se subjektu údajú, jejich opravu, výmaz nebo omezení
zpracováni,
•

právo podat stížnost udozorového úřadu.

Svá práva můžete uplatnit doručením žádosti na korespondenční adresu Správce (e-mailem:
schránkou

nebo datovou

