
 

OUTLINE travel bvba  Lic A 6061  BTW BE 455.089.158  HR. Gent 178.354  
OUTLINE travel  verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen  
OUTLINE travel is lid van het BFNO en onderschrijft de gedragscodes van de buitensportondernemer 

 
Outline Travel bvba a českou firmou Outline Centrum s.r.o. 
Zastoupena panem Bart Boots Zastoupena panem Bart Boots 
Beeldhouwersstraat 30 / 1 Jiřičná 3 
9040 Gent 342 01 Petrovice u Sušice 
België Česká republika 
Číslo BTW 0455 089 158 DIČ      CZ 252 15 574  

 

 

Prohlášení o Ochraně osobních údajů 

Prosíme, věnujte čas přečtení informací o ochraně osobních údajů. 

Pro rezervaci na našich webových stránkách spolupracujeme se společností WuBook srl, ve své funkci 
Data Processor, oznamujeme osobám, které využívají služby WuBook, následující informace týkající se 

zpracování jejich dat: 

Proč shromažďujeme informace? 

Informace jsou shromažďovány s cílem usnadnit proces rezervace mezi zákazníkem a poskytovatelem 
ubytovacích služeb. Nabídnout Vám další služby tam, kde dáváte souhlas k takovým nabídkám a/nebo 

nám pomohou zlepšit tento proces pro budoucí použití. 

K jakým účelům shromažďujeme informace? 

 Průběh nebo podpora činnosti rezervačního procesu 

 Proces dobrovolné registrace zákazníka k odběru newsletteru 

 Statistické používání systému k jeho možnému vylepšení 

 Není žádné jiné použití shromážděných informací, především informace nejsou nikdy předány 

bez souhlasu třetím stranám 

Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím? 

 Poskytovatel ubytovacích služeb, u kterého se bude realizovat Vaše rezervace 

 Poskytovatel webových stránek a rezervačního formuláře 

 Instituce, které k tomu mají oprávnění 

Jaký přístup garantujeme našim návštěvníkům ke shromážděným informacím, které se 
jich týkají? 

Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv na požádání 

Pokud jste přesvědčeni, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo 
chcete jakékoliv informace rozporovat, prosíme, kontaktujte nás. 

 

Podmínky Cookies 
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Co jsou Cookies? 

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k 
rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací 

identifikovatelná. 

K čemu soubory Cookies používáme 

 ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces rezervace s co 
nejmenšími obtížemi. 

 při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji. 

Jaké soubory cookie používáme: 

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní 
typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem 

prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které 
zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání 

souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče). 

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na: 

 konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů 

 trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých 

prodejních kanálů 

 remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení 

 analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak 

jej uživatelé používají 
 esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu 

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami 

a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle těchto údajů 
Vás však nelze identifikovat. 

Cookies námi používané nám umožňují vylepšit naše webové stránky. 

Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče. Funkce Nápovědy 

přímo ve vašem prohlížeči vysvětluje jak změníte toto nastavení. Můžete také navštívit 
www.aboutcookies.org, které obsahují komplexní informace o tom, jak spravovat soubory cookies v 

široké škále prohlížečů. 

Prosíme berte na vědomí, že díky blokování cookies nemusíte být schopni plně využívat veškeré 
funkce těchto webových stránek, zejména používání rezervačního systému k dokončení rezervace. 

 
 
For booking on our website we are cooperating with the company WuBook srl, in its capacity as Data 
Processor, makes known to the persons who use the WuBookservices the following information 

concerning the processing of their data 
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WuBook Srl, via dell’abbazia n. 7/1, cap: 61032, Fano (PU) web: https://wubook.net 

Social capital: euro 10.200,00. p.iva (Vat): 02340220413 Rea: PS-173884. 

01. PREMISE 

a. With accommodation property 

mean the Property that guest you 

b. With WuBook 

we mean all the services related to WuBook 

02. PURPOSE OF THE TREATMENT 

The collection and processing of personal data are carried out by virtue of a contract for the supply of 
services between WuBook srl and the accommodation property for which WuBook supplies the 

WuBook services to the accommodation. 

The service designed and managed by WuBook has the following features: 

a. acquisition of personal data (name, surname, email address) only when the customer confirms his 
choice of available accommodation and declares himself willing to proceed with the booking. The 

reservation form does not require that sensitive data be shown by the client or by the persons who 
will be staying with him. In the event that the customer decides to indicate personal data classified as 

sensitive in the "notes" field, these will be transferred from WuBook to the accommodation, which will 
decide on its own, as an independent data controller, the methods for their treatment. 

These data will be transferred from WuBook to the accommodation "as entered by the customer"; 

b. conservation on behalf of the receptive structure of the data acquired on the servers managed by 
WuBook for this purpose WuBook will not process any personal data other than those provided for in 
the supply contract or requested by the accommodation (eg modification of data, their cancellation). 

03. DATA COLLECTION 

The collection takes place by spontaneous conferment of data by the customer, when he decides to 
finalize his reservation. 

04. OPTIONAL PROVISION OF DATA AND CONSENT TO THEIR PROCESSING - 
CONSEQUENCES OF THE REFUSAL 

Without prejudice to the freedom of providing data from customers, please note that failure to 
communicate identification data (name, surname) and contact (email address) will make it impossible 
to complete the booking procedure. 

05. COMMUNICATION AND DISSEMINATION OF DATA  
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For the pursuit of the aforementioned purposes, the data provided by customers will be 
communicated only to the accommodation, owner of the treatment, which will manage them 

according to the methods stated in its own statement. An exception is made to any communications 
to the Judicial or Police Authorities upon request of the same, to which WuBook is obliged to respond 

even without the authorization of the accommodation. 

WuBook's customer service staff will only be able to access data at the request of the accommodation 
to resolve any issues in using WuBook services that may arise. WuBook will in no way disclose the 

data that it collects and stores on behalf of the accommodation. 

06. METHOD OF PRESERVATION, DURATION AND TREATMENT OF DATA 

The data are stored by WuBook in encrypted format on their systems, hosting and other details are 
described into our Data Processing Agreement to guarantees full compliance with the General 

Regulations on the Protection of Personal Data (GDPR). 

The personal data of European citizen will never be exported outside the European Economic Area. 
Except of The personal data of Russian Federation citizen will be saved on Servers that host in 

Russian Federation according to Roskomnadzor Rules.  

The data will not be processed through automated processes, except for for creating anonymous 

statistics or the processes related to the anonymization / mass cancellation of data, which are 
activated periodically and cover all data that have certain characteristics. 

07. RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY 

Customers have the right to ask WuBook srl at any time to access their personal data, to rectify or 

cancel them or to oppose their processing;  

They have the right to request the limitation of treatment in the cases provided for by art. 18 of the 
Regulations, as well as obtaining, in a structured format, in common use and readable by automatic 

device, the data concerning them, in the cases provided for by art. 20 of the Rules. 

All the requests can be addressed to WuBook srl using the opposite form Contacts. In any case, 
customers are always entitled to submit a complaint to the competent 

supervisory authority (Garante per la protezione dei dati Personali), pursuant to 

art. 77 of the Regulations, if they consider that the processing of their data is 

contrary to the law in force. 

08. DATA CONTROLLER AND DATA PROCESSOR 

The Data controller is the accommodation property. 

The Data Processor is WuBook srl. 


