RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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) tzw. RODO. Rozporządzenie ma na celu ochronę danych osobowych osób fizycznych,
których dane są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii
Europejskiej.

Informacja dla osoby udostępniającej dane

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Dom gościnny „Pod brzozami” z siedzibą w Dziwnówku, ul. Nad Zalewem 10, 72-420 Dziwnówek.
Z administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
- listownie: Dom gościnny „Pod brzozami”, ul. Nad Zalewem 10, 72-420 Dziwnówek
- drogą elektroniczną: dgpb@podbrzozami-dziwnowek.pl
- poprzez skrzynkę dostępną na stronie: www.podbrzozami-dziwnowek.pl
- telefonicznie: +48 503 890 653

Cele i podstawy przetwarzania.
Przetwarzane dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z wynajmem pokoi i pobytem w Domu
gościnnym „Pod brzozami”, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obrony i dochodzenia roszczeń. Przetwarzane
i rejestrowane są również dane osobowe z monitoringu wewnętrznego, celem zapewnienia bezpieczeństwa
gościom korzystającym z usług noclegowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych będzie Dom gościnny „Pod brzozami”. Państwa dane osobowe mogą być
przekazywane uprawnionym organom, jak również (w razie potrzeby) instytucjom zajmującym się
dochodzeniem należności.
Okres przechowywania danych.
Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od zakończenia pobytu w Domu gościnnym „Pod
brzozami” lub na okres 5 lat wynikający z przepisów podatkowych z możliwością przedłużenia o czas
niezbędny dla zamknięcia wzajemnych rozliczeń finansowych. Zarejestrowane dane z monitoringu są
przechowywane do 12 miesięcy od zakończenia Państwa pobytu w Domu gościnnym ”Pod brzozami”.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
- Prawo dostępu do swoich danych, oraz otrzymania ich kopii.
- Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
- Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej.
- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi
Państwu zawarcie umowy z ośrodkiem i skorzystania z jego usług.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
Wszystkie powyżej zawarte informacje w takim samym stopniu dotyczą osób niepełnoletnich, które znajdują
się pod Państwa opieką na terenie Domu gościnnego ”Pod brzozami”.

