
Milí hostia, 

V súlade s článkom 6 ods 1. t. c) a e) Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady od 27. apríla 2016 o 
ochrane osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom poskytovaní týchto údajov ako aj o zrušení 
Smernice 95/46/EZ, alebo podľa Všeobecného nariadenia o ochrane (GDPR), sa osobné údaje môžu získavať pre zákon-
né účely spracovania a to pri dodržiavaní právnych povinností spracovávateľa ako aj pri plnení úloh verejného záujmu, 
alebo pri výkone verejnej moci spracovávateľa v zmysle povinnosti pre poskytovanie prístupu k údajom. 

Príslušné predpisy Chorvátskej Republiky stanovujú, že poskytovateľ ubytovania v ubytovacom zariadení registrova-
nom pre poskytovanie ubytovania (alebo turistická agentúra, ktorá je oprávnená poskytovať takéto služby ), je povinný 
získať a zaregistrovať do jedinečného systému prihlásenia a odhlásenia turistov eVisitor nasledujúce osobné údaje, 
ktoré používa za účelom ubytovania (hosť/ turista): 
1. Meno a priezvisko
2. Miesto, štát a dátum narodenia 
3. Štátna príslušnosť
4. Druh a číslo osobného dokladu 
5. Trvalý pobyt (prechodný pobyt) a adresa
6. Dátum a čas príchodu, alebo odchodu z objektu
7. Pohlavie
8. Dôvod na oslobodenie od platenia pobytovej dane alebo na zníženie platby pobytovej dane. 

Príslušné údaje získava poskytovateľ ubytovania, a spracováva ich poskytovateľ ubytovania v ubytovacom zariadení, 
turistické združenia a verejné orgány Chorvátskej Republiky pre tieto zákonné účely: 

1. sledovanie povinnosti prihlasovania a odhlasovania turistov zo strany poskytovateľa ubytovania podľa Zá-
kona o dani z ubytovania (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 a 30/14) a Nariadenia o spôsobe vedenia zoznamu 
turistov ako aj o forme a obsahu formulára na prihlasovanie turistov v turistickom združení (NN 126/15);

2. evidencie, výpočty a fakturácia pobytovej dane podľa Zákona o dani z ubytovania (NN 152/08, 59/09, 97/13, 
158/13 a 30/14) a Zákona o colnej službe (NN 68/13, 30/14 a 115/16);

3. vedenie knihy alebo zoznamu hostí zo strany poskytovateľa ubytovania ako aj sledovanie plnenia uvede-
nej povinnosti zo strany kontrolných orgánov podľa Zákona o poskytovaní služieb (85/15 a 121/16) a Zákona o 
turistickej inšpekcie (NN 19/14);

4. registrácia cudzincov na Ministerstve vnútra ako aj sledovanie plnenia uvedenej povinnosti kontrolnými 
orgánmi podľa Zákona o cudzincoch (NN 130/11, 74/13 a 69/17) a Zákona o policajných záležitostiach a právomo-
ciach (NN76/09 a 92/14);

5. vedenie zoznamu turistov zo strany turistických združení ako aj štatistické spracovania a podávanie správ 
podľa Zákona o dani z ubytovania (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 a 30/14) a Zákona o turistických združeniach a 
propagácii chorvátskeho turizmu (NN 152/08);

6. dohliadanie na prevádzku poskytovateľa ubytovacích služieb v časti, ktorá podlieha zákonnosti vykonáva-
nia činnosti, alebo poskytovania zaregistrovaných služieb ako aj dodržiavania daňových a iných predpisov 
o verejnom obstarávaní podľa Zákona o colnej službe (NN 68/13, 30/14 a 115/16), Všeobecného zákona o da-
niach (NN 115/16) ako aj Zákona o inšpekcii cestnej premávky a cestných komunikácií (NN 22/14).

Podľa článku 6 Nariadenia o spôsobe vedenia zoznamu turistov ako aj o forme a obsahu formulára žiadosti o prihláse-
nie turistov do turistického združenia, sa získané osobné údaje uchovávajú po dobu 10 rokov.

Vzhľadom na to, že je podľa článku 5 ods 4 Vyhlášky o spôsobe vedenia zoznamu turistov ako aj o forme a obsahu 
formulára prihlasovania turistov do turistického združenia nariadené, že sa údaje pre prihlasovanie a odhlasovanie 
turistov získavajú na základe preukazu totožnosti, alebo cestovného dokladu, alebo iného dokladu totožnosti, je hosť/
turista povinný dať poskytovateľovi ubytovania tento doklad a poskytnúť všetky informácie, ktoré sú potrebné na zápis 
údajov, a nie sú uvedené v tomto dokumente. 

Ďakujeme za porozumenie.

Získavanie osobných údajov 
pre registráciu do systému eVisitor


