Klauzula Informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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 2018 r., informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Hotel Stara Gorzelnia, ul. Klasztorna 1, 62-563 Licheń Stary.
2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: imprezy@staragorzelnia.pl, tel. 63 27 07 382
3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:
 zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich lub gastronomicznych – na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez
Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu, co stanowi prawnie
uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych,
 zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie
Hotelu poprzez dane gromadzone przez monitoring hotelowy.
4. Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
 firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie
informatyczne,
 firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
 operatorom pocztowym, przewoźnikom.
5. Dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub
gastronomicznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej
przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe pozyskane w związku z
monitoringiem będą przetwarzane przez 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
6. Każdy gość ma prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 do przenoszenia danych,
 prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy.
8. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje
profilowania.

