
INFO LETÁK PRO NÁVŠTĚVY BUDOVY PROSPERITA PALACE 
Umístění: Recepce PROSPERITA PALACE 

  

 

PROSPERITA PALACE 
Nádražní 213/10, Ostrava 702 00 

 

IDENTIFIKACE NÁVŠTĚVY BUDOVY 
 

Účel zpracování osobních údajů: Ochrany hostů, jejich majetku a 
návštěv a centrální bezpečnostní ochrana majetku. 
Zpracovatel údajů: Recepce PROSPERITA PALACE 
Rozsah zpracování os. údajů: Jméno, příjmení a podpis. 
Správce osobních údajů: PROSPERITA finance, s.r.o. s IČ.: 29388163 
Registrace u ÚOOÚ: Reg.č. 00042051 

 
1. PROSPERITA PALACE je soukromá budova poskytující 

nájemní služby. 
2. Upozornění týkající nahlášení návštěvy na recepci budovy 

lze nalézt na vchodových dveřích budovy.  
3. PROSPERITA PALACE – Recepce budovy je oprávněna 

požadovat po návštěvách doklad totožnosti (OP nebo Pas). 
4. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, § 5 (1) 

Správce je povinen d) shromažďovat osobní údaje 
odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu 
nezbytném pro naplnění stanového účelu. 

5. Důvodem pro předložení dokladu totožnosti recepci 
budovy je ověření jména a příjmení návštěvy budovy zdali 
jméno a příjmení návštěvy budovy bylo nahlášeno správně. 
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