Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych „RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iŜ:
1. Administratorem danych jest: „OberŜa Pod Lipami „ Kinga Wójcik, ul. Gdańska
17 , 83-021 Bystra, Nip: 585-124-72-98
E-mail administratora danych : kierownik@bystra.net
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji
Państwa praw, wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję
Inspektora Danych Osobowych Informacji, z którym mogą się Państwo
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail:
kierownik@bystra.net lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
4. Jako administrator danych osobowych informujemy, ze dane osobowe są
zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach:
a. realizacji Państwa rezerwacji, świadczenie usługi hotelowej
b. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą,
c. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną
b. wsparcia obsługi Państwa pobytów
d. wykonania ciąŜących na nas obowiązków prawnych
Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny
wykorzystywany w Hotelu. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona
Gościa, pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu lub w
jego okolicy.
5. Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes
„OberŜa Pod Lipami „ Kinga Wójcik, ul. Gdańska 17 , 83-021 Bystra, Nip: 585-124-7298, polegający na prowadzeniu jego działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku
jego usług.
6. Informujemy, iŜ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane Ŝadnym
odbiorcom danych chyba, Ŝe obowiązek ich przekazania wynika z treści innej
ustawy.

7. Administrator informuje, Ŝe podanie danych osobowych jest wymogiem
umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaŜy dokonanej na rzecz
Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemoŜliwia zawarcie
umowy z Hotelem, jak równieŜ uniemoŜliwia wystawienie faktury VAT.
8. Administrator informuje, Ŝe kaŜdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. KaŜdy Gość ma równieŜ prawo do
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do
usunięcia danych osobowych, jeŜeli zachodzą ku temu podstawy prawne. W
przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym
Inspektorem Ochrony Danych. Informujemy takŜe, Ŝe przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych].
9.Administrator informuje, Ŝe dane osobowe Gościa będą przechowywane przez
cały okres świadczenia usługi hotelarskiej lub restauracyjnej na rzecz Gościa, jak
równieŜ dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych
roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe
przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres do 21
dni, chyba Ŝe z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z
monitoringu będzie musiał być przechowywany dłuŜej, w tym przez czas
ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
konieczne do świadczenia usług na podstawie złoŜonych rezerwacji, zawartych
umów i / lub zleceń / zamówień / proform, a takŜe przygotowywania oferty i
zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.
Z wyrazami szacunku,
„OberŜa Pod Lipami „

