
      Ochrana osobních údajů/GDPR/ 
Pro naší obchodní společnost Vltava Group s.r.o. a její divizi Vltava Sailing je velmi 
důležitá ochrana vašeho soukromí. Ta souvisí s ochranou vašich veškerých dat a 
informací, které jste naší společnosti poskytly v jakékoliv formě. Nejčastěji 
samozřejmě prostřednictvím vzájemné elektronické komunikace. Jedná se 
především o osobní údaje, které zpracováváme dle platné legislativy. Tato veškerá 
data maximálně zabezpečujeme při všech našich obchodních komunikacích a 
věnujeme jim mimořádnou pozornost. 
Společnost Vltava Group s.r.o. důsledně chrání vaše data proti zneužití, ztrátě, 
porušení, přístupu neoprávněných osob nebo proti neoprávněnému prozrazení a 
používá vhodná bezpečnostní opatření.  

Vaše sdělené osobní údaje zpracováváme v našich kancelářích v ČR. K vašim 
údajům nemá přístup žádná třetí strana. Pouze nezbytné informace požadované 
vybrané charterové společnosti sdělujeme partnerovi a to pouze, je-li k tomu zákonný 
důvod. 

Poskytnete-li nám své osobní údaje, zpracováváme je, abychom vás informovali o 
svých produktech a službách, pro účely technické správy webových stránek, 
zákaznické správy, produktových průzkumů, pro dotazy, které zašlete na Vltava 
Sailing , nebo pro marketingové účely pouze v rozsahu nezbytném k tomuto účelu. 
Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb najmutí Vltava Group s.r.o. jsou povinni 
zachovávat důvěrnost a dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů na 
ochranu osobních údajů.  
Registrací a vyplněním osobních údajů návštěvník uděluje ve smyslu zák. č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovný souhlas s tím, 
aby společnost Vltava Group s.r.o., IČ: 480 366 76, jako provozovatel, případně jí 
určený správce, zpracovávala poskytnuté osobní údaje, uložila je ve své databázi a 
využila je pro účely uvedené ve výše uvedeném odstavci. 
Registrací návštěvník současně souhlasí s tím, aby mu společnost Vltava Group 
Group s.r.o., jako provozovatel, odesílala obchodní sdělení o nabídce zboží a služeb 
prostřednictvím elektronické pošty nebo služby krátkých zpráv (SMS) ve smyslu 
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném 
znění. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení poskytuje 
návštěvník dobrovolně a na dobu neurčitou. Tento souhlas je možné kdykoli písemně 
odvolat výslovným a určitým projevem učiněným formou doporučeného dopisu či e-
mailu provozovateli. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné zrušit 
rovněž prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení Vltava 
Group s.r.o. V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány. Data pro účely 
fakturace a účtování nejsou dotčena. 
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