INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1), zwanego daje RODO informuję, iż:
1. Administrator
Administratorem Danych Osobowych jest:
ZOOHOTEL Andrzej Szpilarewicz
ul. Cieszyńska 116, 44-337 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6332112198
REGON: 243452840
2. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty, zawarcia umowy o usługę hotelową
oraz dla potrzeb marketingowych
3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:
1) w zakresie realizacji umowy, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z
umową - art. 6 ust.1 lit. b oraz f RODO;
2) w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania
o wszelkich sprawach związanych z umową art. 6 ust.1 lit. c RODO.
3) w przypadku informacji handlowej – wyrażenie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO
4. Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć odbiorcy danych:
1) upoważnieni pracownicy Administratora,
2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na
potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak
podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonania tych usług,
3) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;
4) dostawcy usług prawnych i doradczych.
5. Okres przechowywania danych
1) w przypadku przetwarzania danych w związku z zawarciem umowy - przez okres wymagany
przepisami
prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą;
2) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i otrzymywanie drogą elektroniczną
informacji handlowej – do czasu jej wycofania.
6. Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy.
Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i
realizację umowy.
7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Może Pan/Pani skorzystać z następujących praw:
1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
2) prawa do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18
RODO lub
do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
3) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
4) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych
Osobowych z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją , w art. 21 ust. 1 RODO,
5) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Przesłane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących praw
możne się
Pan/Pani kontaktować się z Administratorem kierując korespondencje na adres: ZOOHOTEL
Andrzej Szpilarewicz, Jastrzębie-Zdrój, 44-337 ul. Cieszyńska 116 lub za pośrednictwem e-mail:
kontakt@zoohotel.pl
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest
ZOOHOTEL Andrzej Szpilarewicz
NIP: 6332112198
REGON: 243452840
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) (Dz.Urz.
UE L z 2016 r. 119).
3. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów
prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty, zawarcia umowy o usługę
turystyczną oraz dla potrzeb marketingowych. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i
realizację umowy.
5. Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:
1) w zakresie realizacji umowy, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z
umową - art. 6 ust.1 lit. b oraz f RODO
2) w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania
o wszelkich sprawach związanych z umową art. 6 ust.1 lit. c RODO.
3) w przypadku informacji handlowej – wyrażenie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO

6. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z ZOOHOTEL
Andrzej Szpilarewicz
Przy realizacji poszczególnych usług tj:
1) upoważnieni pracownicy Administratora,
2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji
usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące
usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
tych usług,
3) podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
4) dostawcy usług prawnych i doradczych.
7. Dane będą przechowywane: 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym,
którego dane dotyczą – w przypadku przetwarzania danych w związku z zawarciem umowy, przez
okres wymagany przepisami prawa; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i
otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej – do czasu jej wycofania.
8. Klientom przysługuje prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych
przez ZOOHOTEL Andrzej Szpilarewicz oraz prawo do poprawiania treści danych (uzupełnienia,
uaktualnienia, przeniesienia, sprostowania danych osobowych);
2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,
o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem
przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych - w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa.
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących praw
możne się Pan/Pani kontaktować się z Administratorem kierując korespondencje na adres:
ZOOHOTEL Andrzej Szpilarewicz, Jastrzębie-Zdrój, 44-337 ul. Cieszyńska 116 lub za
pośrednictwem e-mail: kontakt@zoohotel.pl

Wypełnienie obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 RODO
25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO.
Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
RODO wchodzących w życie 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
przekazujemy w poniższym linku.

