INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
DLA GOŚCI OŚRODKA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od
25 maja 2018r., informuję iż
§ 1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Administratorem danych osobowych Gości ośrodka jest Romuald Dworakowski z siedzibą Tleń, ul. Czerska 8,
86 – 150 Osie
§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony.
§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI PENSJONATU
Celem, dla których Ośrodek przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług
hotelarskich lub gastronomicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, celem przetwarzania
danych osobowych przez Ośrodek jest:
1.

wykonania ciążących na Ośrodku obowiązków prawnych – zarówno publiczno– prawnych i kadrowo –
księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązków
odprowadzania stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO

2.

dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy
o świadczenie usług hotelarskich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.

marketingu usług świadczonych przez Administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.

zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innych osobom przebywającym na ternie Ośrodka – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Ośrodek jest umowa o
świadczenie usług hotelarskich.

2.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych
jest zgoda Gościa. Ośrodek informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie
zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

3.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych
interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel
administratora.

4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla
Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 5. ZBIERAMY NASTĘPUJĄCE DANE
Podczas rezerwacji przez stronę internetową – Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miasto),
numer telefonu i adres e-mail.
Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście lub drogą telefoniczną, a także podczas meldowania Gościa w
Ośrodku - Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miasto), numer telefonu i adres e-mail, wiek
dziecka, dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawienia faktury VAT na przedsiębiorstwo).
§ 6. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Romuald Dworakowski przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1.

firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

2.

firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki
kurierskiej,

3.

firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

4.

Gminie Osie pobierającej opłatę miejscową oraz ewidencję osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty,
zgodnie z zawartą umową z Wójtem Gminy Osie z dnia 25.07.2018

§ 7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:
1. przez czas trwania łączącej nas umowy o świadczenie usług hotelarskich lub gastronomicznych oraz po
zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy.
2. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit f RODO.
3. przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw.
podatkowych (PIT, CIT) nakazują nam przechowywać stosowne dane – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
4. do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w oparciu o
wyrażoną zgodę.
5. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.
§ 8. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych
możliwy jest w siedzibie Ośrodka. Ponadto, Ośrodek udostępnia adres kontakt@biala-koszula.pl za pomocą
którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
§ 9. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
§ 10. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru telefonu,
wieku dziecka, w przypadku pobytu w ośrodku z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi
hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodkowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
§11. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM
PROFILOWANIE
Ośrodek nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje
profilowania.
§12. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Ośrodka dostępna jest również na stronie internetowej
www.biala-koszula.pl i www.zoltyrower.pl

Ośrodek rezerwuje prawo do zmienienia, modyfikowania lub poprawiania niniejszej Informacji w
dowolnym momencie.

Romuald Dworakowski

