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POPIS funkcí formuláře pro naplnění funkcí určené pro
naplnění GDPR v SW REHOS

Danou funkce „Funkce GDPR“ v základní menu „Servis“ může provádět pouze obsluha
s oprávněním manažer.


Základní funkce naplňující GDPR jsou:
Zrušení klienta „Zákon o výmazu“, lze provést ve dvou variantách
1. Pobyt klienta je ještě v zákonné lhůtě kdy musíte mít klienta v ubytovací knize
/cizinci/, nebo v evidenci o poplatcích /tuzemci/. Tato lhůta je 6 roků. Po provedení
funkce ubytovaný zůstává v evidenci, evidují se však jen informace zákonem povinné
/jméno, doklad,datum narození, bydliště, apod./ veškeré ostatní informace jsou ze
všech dostupných souborů vymazány vymazány /telefon, mail, poznámky, apod./
2. Pobyt klienta je již po zákonné lhůtě 6 roků. Po provedení funkce zůstává v evidenci
obsazenost pokoje v daném termínu z důvodů statistik. Všechny informace o
klientovi jsou jinak ze všech dostupných souborů vymazány. Jména klienta se přepíše
na „ANONYM HOST“



Oprava klienta „Zákon o opravě“ dojde k přepisu všech položek které budou změněny ve
všech dostupných souborech.
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„Právo na informaci“, systém Vám pro klienta vygeneruje tiskovou sestavu o veškerých, které
o vybraném klientovi uchováváte. Tento výkaz je také protokolován. A měla by jej pořizovat
osoba tomu oprávněná

Při zpuštění formuláře GDPR objeví se vždy historie již provedených úkonů. Pro omezení seznamu
historie úkonů můžete požít pole „Filtr na datum“. Pokud vyplnite nějaký datum seznam se omezí
pouze na úkony provedené v daném terminu. Pokud chcete vidět zpátky všechny úkony vymažte
pole „Filtr na datum“.
Postup při užívání formuláře
1. Nejdříve je potřeba najít klienta kterou danou funkci vyžaduje.

Vyplníte požadované informace, čím více informací vyplníte, tím přesnější hledání v datových
souborech bude. Hledání ignoruje mezery a malá a velká písmena. Pokud odškrnete pole
„Diakritika při hledání“ hledání bude také ignorovat diakritiku /háčky a čárky, pokud napíšete
horak vyhledají se Horak, Horák, Hořák a pod /.
Po stisku tlačítka „Hledej“ se objeví tento seznam.
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V seznamu může být více různých klientů jejichž jméno obsahuje hledané jméno, viz.
obrázek. Následně vybraná funkce se provádí vždy na klienta, kterého máte v seznamu
vybraného /řádek svítí modře/. Funkci hledání lze neomezeně opakovat, dokud nenajdete
požadovaného klienta. Pokud si nejste jisti s výběrem, použijte tlačítko „Návrat“, který Vás
vrátí z formuláře GDPR do základního menu bez jakékoli změny. Pokud ale jste si jisti, že máte
vybraného správného klienta, můžete požít tlačítka „Výmaz klienta“, nebo „Oprava klienta“.
Pokud takto učiníte, bude se Vás program 2x dotazovat, jestli jste si jisti s požadovanou
funkcí a požadovaným výběrem.

POZOR , pokud oba dotazy odsouhlasíte, funkce se NEVRATNĚ provede. Původní data již
nikde nenajdete
Nevratně se provede požadovaná funkce, a zapíše se do Historie provedených funkci, viz
první obrázek.
Vybrané funkce provádí tyto úkony:
1. Prohledá všechny dostupné archívy ubytovaných hostů /Hotelová kniha/, a provede
v nich vybraný úkon.
2. Prohledá všechny seznam stálých hostů /Banka hostů pro opakovaný příjezd/, a
provede v nich vybraný úkon.
3. Prohledá všechny dostupné archívy rezervací, a provede v nich vybraný úkon.
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Následně máte možnost vytisknou protokol o provedeném úkonu.

Protokol se automaticky tiskne ve dvou vyhotoveních. Doporučuji vždy vytisknout, podepsat
od obou stran, klienta a správce údajů, založit do příslušné dokumentace.
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Pokud je vyžadováno právo o informaci vytiskne se protokol viz obrazek. Je nutno dbát na to,
aby osoba která informace požaduje byla jednoznačně identifikovatelná. Všeobecně pro
jednoznačnou identifikaci by měl klient doložit JMENO, DATUM NAROZENÍ, ČÍSLO DOKLADU
který byl použit při ubytování.

