
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY  DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacja o administratorze. 

Administratorem  danych  osobowych  jest  Obiekt  Twoja  Przystań  Pokoje  Gościnne  ul.  Róży

Wiatrów 19, Władysławowo; bezpośrednim odpowiedzialnym jest Łukasz Nowak, Właściciel Obiektu.

 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 

  wykonania umowy o świadczenie  usługi  hotelowej,  której  Państwo jesteście stroną,  a  także  do

podjęcia  działań  na  rzecz  Państwa  przed  zawarciem  tejże  umowy  w  celu  dokonania  rezerwacji

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c

RODO. Wynika to m.in. z przepisów prawa podatkowego, które nakłada na administratora danych

obowiązek  przechowywania  dokumentów  księgowych  przez  okres  6  lat  (przykład:  korzystają

Państwo z usługi noclegowej i została wystawiona dla Państwa faktura)  oraz prawa bankowego,

które nakłada na administratora danych obowiązek przechowywania danych do lat 3 jako czas do

złożenia ewentualnej reklamacji związanej z użyciem karty płatniczej (przykład:  korzystają Państwo

z usługi noclegowej i rozliczają się za pomocą karty płatniczej prosząc o paragon) 

 prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora danych zgodnie z art. 6

ust. 1 lit. f RODO. Składa się na to w głównej mierze zabezpieczenie interesu Obiektu w przypadku

konieczności dochodzenia roszczeń. 

Obiekt  nie  dokonuje kserokopii  dowodów osobistych czy  innych dokumentów tożsamości.  Obiekt

gromadzi tylko dane niezbędne do realizacji usługi hotelarskiej, czyli: Imię i Nazwisko oraz miejsce

zamieszkania.  Dla  ewentualnych  roszczeń  Obiektu,  związanych  z  realizacją  usługi  hotelarskiej

możliwe jest również zbieranie numeru PESEL Klienta. 

 

Jednocześnie  informujemy,  że  na  terenie  obiektu  Twoja  Przystań  zamontowany  jest  system

monitoringu wizyjnego. Nie obejmuje on oczywiście pokoi gościnnych oraz stref mających zapewnić

intymność. W związku z powyższym Państwa wizerunek może być zarejestrowany i przetwarzany.

Jest to czynione w trosce o ochronę zarówno Państwa osoby, mienia, jak i mienia Obiektu i jest to

zgodne z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie maksymalnie

do 90 dni kalendarzowych od zakończenia świadczenia usługi hotelowej. Jeżeli Państwa rezerwacja

nastąpiła  poprzez strony zewnętrznych operatorów rezerwacyjnych informujemy, że Państwa dane

osobowe zostały pozyskane od firmy Booking.com B.V. (właściciela marki Booking.com) lub serwisu

nocowanie.pl. 

 3. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. 

Informujemy, że mają  Państwo prawo do żądania od Obiektu dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jest równoznaczy z brakiem

możliwości świadczenia usługi przez obiekt.


