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OZNÁMENIE O PRENOSE OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN A POTVRDENIE V SÚVISLOSTI SO 
SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 
Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde alebo akceptáciou zmluvy objednávateľom resp. vyplnením 
zmluvy prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária Jana Šebej-Kovaľová – VIVE, 
IČO 37531701, DIČ 1020976209, Dubová 7, 080 01 Prešov (ďalej len „cestovná kancelária“) spracovávala jeho 
osobné údaje, za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných cestovnou kanceláriou a zároveň 
vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovávanie osobných údajov všetkých 
osôb uvedených v zmluve. 
V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností 
vyplývajúcich cestovnou kanceláriou zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Súhlas objednávateľa je platný až do úplného 
vyrovnania vzájomných práv a povinností zmluvných strán zmluvy. 
Cestovná kancelária spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom sú poskytnuté a zaznamenané do 
zmluvy o obstaraní zájazdu a vízového formulára: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu 
alebo kontaktná adresa, údaje cestovného dokladu (číslo, miesto a dátum vydania, dátum platnosti, kópia 
cestovného dokladu), štátna príslušnosť, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách (diéty, 
asistencia) a fotografia.  
Cestovná kancelária informuje, že v určitých prípadoch dochádza k prenosu osobných údajov do tretích 
krajín. Takýto prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu medzi objednávateľom a cestovnou 
kanceláriou a na vykonanie predzmluvných opatrení. Cestovná kancelária prenáša osobné informácie do tretích 
krajín:  
a) na základe Rozhodnutí Európskej komisii o bezpečnosti krajín, v ktorých určila vybrané tretie krajiny z hľadiska 
ochrany osobných údajov ako bezpečné,  
b) na základe tzv. vhodných záruk poskytnutých zo strany príjemcu, 
c) na základe výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín, kedy nie je možné postupovať na 
základe Rozhodnutí Európskej komisii alebo na základe tzv. vhodných záruk poskytnutých zo strany príjemcu. V 
prípade, že nie je možné predať osobné údaje na základe vyššie uvedených základov. 
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  
 
Webové sídlo, na ktorom sa nachádzajú kompletné informácie o ochrane osobných údajov: 
https://www.ckvive.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 
 
Klient prehlasuje, že sa s vyššie uvedeným oznámením a informáciami o spracovaní osobných údajov riadne 
oboznámil a súhlasí s nimi. 
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Dátum a podpis objednávateľa (cestujúceho) 


