Návštěva vodního areálu a wellness areálu
1. Kontaktní údaje, datum (nutno zapsat kontakt na jednu osobu z každé domácnosti)
datum, čas
jméno

příjmení

adresa (nebo telefonní číslo nebo e-mailová adresa, viz níže)

telefonní číslo

e-mailová adresa

Tímto prohlašuji/prohlašujeme, že jsem/jsme v posledních 14 dnech nebyli vědomě
v kontaktu s onemocněním covid-19 a že netrpím/e žádnými nespecifickými obecnými
symptomy, ani respiračními symptomy (problémy s dýcháním) libovolného rozsahu.
V případě výskytu symptomů během návštěvy lázně neprodleně opustím/e.

__________________________________
podpis

2. Informace o zpracování vašich osobních údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení o
ochraně dat (GDPR resp. DSGVO)
Za zpracování uvedených osobních údajů zodpovídá:
Kurmittelhaus Sibyllenbad
Eigenbetrieb des Zweckverbandes Sibyllenbad
Kurallee 1
D-95698 Bad Neualbenreuth

Kontakt na osobu zodpovědnou za ochranu dat
pan Christian Völkl
tel.: 0049 9638 933-0
fax: 0049 9638 933-190
e-mail: info@sibyllenbad.de

Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Účel: možnost zpětného vysledování infekce onemocněním covid-19
Právní základ zpracování osobních údajů tvoří čl. 6 odst. 1 písm. d Nařízení o ochraně osobních
údajů (zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů dotyčné osoby nebo jiných
přirozených subjektů). Sem patří i zpracování osobních údajů ke kontrole epidemií a jejich šíření.
Dalším právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c Nařízení o ochraně
osobních údajů ve spojení s § 13 odst. 4 věta 3 Čtvrtého bavorského nařízení o protiinfekčních
ochranných opatřeních a ve spojení s č. 3.2.3 a č. 3.2.9 Hygienického konceptu pro gastronomii
(Společná vyhláška Bavorského ministerstva zdravotnictví a péče a Bavorského ministerstva
hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky ze dne 14.5.2020, GZ6a-G8000-2020/122-315;
zveřejněno v BayMBl. 2020 č. 270 dne 14.5.2020). Tyto vyhlášky vyžadují od provozovatele
gastronomického podniku získávat a zpracovávat osobní údaje zákazníků.

Příjemci získaných kontaktních údajů
Získané údaje smějí být předány výhradně na výzvu příslušného hygienického úřadu
k vysledování možných infekčních řetězců.

Doba uložení dat
Kontaktní údaje budou uloženy po dobu jednoho měsíce a pak zničeny.

Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů
Jako dotyčná osoba máte ohledně získaných údajů o vaší osobě právo na informace a právo na
opravu, jakož i po uplynutí doby uložení dat vůči Sibyliným lázním právo na vymazání vašich
osobních údajů. Za tímto účelem se můžete obrátit na náš podnik na výše uvedené kontaktní
adrese. Náš podnik musí nezávisle na tom vaše data po uplynutí uvedené doby uložení vymazat.
Dále máte právo na stížnost u příslušného úřadu dohlížejícího na ochranu osobních údajů (tj.
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 18, D-91522 Ansbach nebo
Postfach 1349, D-91504 Ansbach; telefon: 0049 981 180093-0; fax 0049 981 180093-800;
https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html).

