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PASOVÁ DATA PRO ÚČAST NA PLAVBĚ 
 

Objednavatel :  jméno a příjmení  

Číslo cestovní smlouvy  

Bydliště  

PSČ  

Email  

Telefon  
Odkud jste získal informace o nás:                                    KATALOG               WEB                REKLAMA  

Nebo doporučení od známého - uveďte prosím jméno:     

Na základě všeobecných obchodních podmínek CK RIVIERA TOUR Vám zasíláme osobní a pasová data 
 

Data 1.osoba 2 osoba 3. osoba 4. osoba 

Jméno     

Příjmení     

Datum narození     

Bydliště ulice,čp.     

PSČ, město     

Telefon     

Email     

Číslo pasu     

Pas vydán kým     

Datum vydání pasu     
Datum platnosti pasu     

Místo narození     

Státní příslušnost     

Národnost     

Název pojišťovny*     

Číslo pojistky*     
Osoba blízká v případě 

nouze 
    

Tel. na osobu blízkou     
 

Dovolujeme si Vás požádat o zaslání vyplněných dat výhradně na emailovou adresu :   riviera@rivieratour.cz                                                                                                                                                                                                                                    

Prosím berte na vědomí, že každý týden plavební společnost vypravuje na plavby přes 20.000 klientů a včasné dodání dat do 

systému je podmínkou pro vystavení palubních lístků. Upozorňujeme všechny klienty, že pozdní dodání pasových dat je 

zpoplatněno.  

 
V případě dotazů nás můžete kontaktovat :Ing.TEREZA FRANTIŠÁKOVÁ   Tel:  577  012  757 E-mail:   riviera@rivieratour.cz 
 

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů 
INFORMOVANÝ SOUHLAS -VÝPIS  VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK CK RIVIERA TOUR 

Svým podpisem zákazník potvrzuje správnost výše uvedených údajů a taktéž že mu byl předložen informovaný souhlas zákazníka 
se zpracováním osobních údajů uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách CK RIVIERA TOUR  oddíl 17.1. až 17.3. 
obchodních podmínek  se kterým zákazník souhlasí v plném rozsahu. 
 
   
 
Datum:…………………………..  V …………………………………………….Podpis žadatele…………………………………………………. 
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Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů 

INFORMOVANÝ SOUHLAS -VÝPIS  VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK CK RIVIERA TOUR 
17.1. Podpisem smlouvy zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště a elektronický kontakt, příp. jinou uvedenou kontaktní adresu v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů za účelem poskytování služeb podle smlouvy a tvorby klientské databáze. 
17.2. Podpisem smlouvy zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o 
některých službách informační společnosti na svou elektronickou kontaktní adresu.  
17.3. Žadatel požadavkem na zabezpečení služeb u CK RIVIERA TOUR poskytuje dobrovolně data za účelem zpracování jeho 
žádosti. Data budou požita za účelem zpracování dokladů a cestovních smluv a budou předána třetím osobám do zemí mimo  
prostor Evropské unie za účelem zpracování vstupních formalit a víz, za účelem poskytnutí služeb plavební společností nebo 
hotelem, přepravcem, pojišťovnou nebo dodavatelem dalších dílčích služeb. Dále je možno data použít pro případ zajištění 
bezpečnosti, ochrany majetku či zdraví, zákonných důvodů a pro osobní zpracování správcem dat. Tyto data nejsou poskytována 
třetím osobám pro komerční užití a s jejich obsahem je seznámena úzká skupina náležitě poučených osob. Informace o tom, zda 
existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů 
při předání osobních údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka. 
17.4. Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů. Zákazník souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamů během 
zájezdu a to z bezpečnostních důvodů monitorováním veřejně přístupných míst za účelem zabezpečení bezpečnosti a k použití 
těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na 
webových stránkách. Tento souhlas dávám na dobu neurčitou. 
17.5. Souhlas pro zasílání obchodních sdělení. Zákazník souhlasí se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 
adresa, telfonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Cestovní kancelář je oprávněna zasílat obchodní 
sdělení formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Beru na vědomí, že proti zasílání obchodních 
sdělení mohu vznést kdykoliv námitku, a to  na adrese cestovní kanceláře RIVIERA TOUR s.r.o., Lidečko 31,756 12 a nebo se 
odhlásit v emailových sděleních v patičce emailu. V tomto případě mi nebude cestovní kancelář dále zasílat obchodní sdělení, ani 
jinak zpracovávat mé osobní údaje pro účely přímého marketingu. 
17.6. Udělení souhlasu se vztahuje i na osoby, za které či ve prospěch kterých smlouvu o zájezdu uzavírám. Uzavřením smlouvy 
prohlašuji, že jsem oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.  Beru 
na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů mohu já či kterákoliv osoba, za kterou nebo ve prospěch které jsem 
smlouvu o zájezdu uzavřel/a, kdykoliv odvolat, příp. zúžit, a to zasláním informace o odvolání souhlasu cestovní kanceláři buď na 
adresu společnosti RIVIERA TOUR s.r.o., Lidečko 31,756 12. Objednavatel služby svým podpisem potvrzuje, že tomuto výkladu 
řádně porozuměl a uděluje tímto souhlas s užitím těchto údajů. 
17.7. Souhlas s nakládáním s osobními údaji se vztahuje rovněž na zpřístupnění těchto údajů zaměstnancům CK, jejím 
zprostředkovatelům, prodejcům, a dále v případě elektronického kontaktu těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CK její obchodní 
sdělení. 
17.8. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním 
žádosti na elektronickou adresu:  rezervace@rivieratour.cz 
17.9. Zákazník má právo požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo 
výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož 
i práva na přenositelnost údajů. 
17.10. Zákazník má právo požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud zákazník popírá 
přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů pokud by 
zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití  pokud 
cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo 
obhajobu svých nároků a nebo zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, 
zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování 
osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.  
17.11. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 
17.12. Zákazník má právo získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu 
tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních 
údajů 
17.13. Zákazník má právo získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů zákazníka založeno 
na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní 
kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci. 
 
 

Datum:…………………………..  V …………………………………………….Podpis žadatele…………………………………………………. 
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