Zbiranje osebnih podatkov zaradi
evidentiranja v sistemu eVisitor
Dragi gosti,
v skladu s točkami c) in e) prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.
aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES oziroma Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), se osebni podatki lahko zbirajo z
namenom zakonite obdelave, in sicer zaradi spoštovanja pravnih obveznosti upravljavca osebnih podatkov, kakor tudi
zaradi izvrševanja nalog javnega pomena ali pri izpolnjevanju uradnih pooblastil upravljavca osebnih podatkov v smislu
obveznosti za omogočanje dostopa do podatkov.
Po veljavnih predpisih Republike Hrvaške je določeno, da je ponudnik uslug namestitve v gostinskem objektu, registriranem za nudenje uslug namestitve (oziroma turistična agencija, ki je za to pooblaščena s strani ponudnika takšnih
uslug), dolžan zbrati in vnesti v enoten sistem prijav in odjav turistov eVisitor nasljednje osebne podatke osebe, ki te
usluge namestitve koristi (gost/turist):
1. Priimek in ime
2. Kraj, državo in datum rojstva
3. Državljanstvo
4. Vrsto in številko osebnega dokumenta
5. Prebivališče (bivališče) in naslov
6. Datum in čas prihoda oziroma odhoda iz objekta
7. Spol
8. Utemeljitev za oprostitev plačila turistične takse oziroma za zmanjšanje plačila turistične takse.
Te podatke zbira ponudnik uslug namestitve ter se obdelujejo s strani ponudnikov uslug namestitve v gostinskem
objektu, turistične skupnosti ali organov oblasti Republike Hrvaške za naslednje zakonite namene:
1.

spremljanje izvrševanja obveznosti prijave in odjave turistov s strani obveznikov za prijavo in odjavo (ponudnik uslug namestitve) na osnovi Zakona o turistični taksi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 in 30/14) in Pravilnika o načinu vodenja popisa turistov ter obliki in vsebini obrazca za prijavo turistov turistični skupnosti (NN 126/15);

2.

evidence, obračuna in plačila turistične takse na osnovi Zakona o turistični taksi (NN 152/08, 59/09, 97/13,
158/13 in 30/14) in Zakona o carinski službi (NN 68/13, 30/14 in 115/16);

3.

vodenja knjige ali popisa gostov s strani ponudnikov uslug namestitve ter spremljanja izvrševanja navedenih obveznosti s strani inšpekcijskih organov na temelju Zakona o gostinski dejavnosti (85/15 in 121/16) in
Zakona o turistični inšpekciji (NN 19/14);

4.

prijave tujcev Ministrstvu za notranje zadeve ter spremljanje izvrševanja navedenih obveznosti s strani
inšpekcijskih organov na osnovi Zakona o tujcih (NN 130/11, 74/13 in 69/17) in Zakona o policijskem delu in pooblastilih (NN76/09 in 92/14);

5.

vodenja popisa turistov s strani turističnih skupnosti ter statistične obdelave in poročila na osnovi Zakona
o turistični taksi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 in 30/14) in Zakona o turističnih skupnosti in promociji hrvaškeg
turizma (NN 152/08);

6.

nadzora nad poslovanjem ponudnikov uslug namestitve v tistem delu, ki se nanaša na zakonitost opravljanja dejavnosti oziroma nudenja registriranih uslug ter spoštovanja davčnih in drugih predpisov o javnih
dajatvah na osnovi Zakona o carinski službi (NN 68/13, 30/14 in 115/16), Splošnega davčnega zakona (NN 115/16)
ter Zakona o inšpekciji cestnega prometa in cest (NN 22/14).

V skladu s 6. členom Pravilnika o vodenju seznama turistov in o obliki in vsebini prijavnega obrazca za turiste pri turistični skupnosti, se osebni podatki hranijo 10 let.
Glede na to, da je v 4. odstavku 5. člena Pravilnika o načinu vodenja popisa turistov ter o obliki in vsebini obrazca za
prijavo turistov turistični skupnosti predpisano, da se podatki za prijavo in odjavo turistov vpisujejo na osnovi podatkov
iz osebne izkaznice oziroma potnega lista ali drugega dokumenta o identiteti, je gost/turist dolžan ponudniku uslug
namestitve dati na vpogled takšen dokument ter dati vse druge informacije, ki so potrebne za vpis podatakov, pa niso
navedene v takšnem dokumentu.
Zahvaljujemo se za razumevanje.

