Ochrona danych osobowych (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 (RODO). Najważniejszym celem RODO jest
wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy
oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku
rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z
dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem
zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy
o usługi hotelarskie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać
zawartej umowy, np. wykonać usługi.
Dom Wypoczynkowy Oskar może przetwarzać Państwa dane osobowe np:
•
•
•

w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
gdy wypełnia obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu
przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów jak np. ustalenia i dochodzenia
roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1
lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie
więcej niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia.
Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być banki, instytucje płatnicze lub internetowe
portale rezerwacyjne.

PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki
kurierskiej,
4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa
procesowego.
Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli
nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

•
•
•
•
•
•
•

prawa dostępu do danych
prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
prawa do przenoszenia danych
prawa do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do sprostowania danych
prawo sprzeciwu
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
cookies.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym
do nich dostęp jest operator Serwisu – "Dom Wypoczynkowy Oskar" Beata Radzka Ul. Piastowska 10,
Jastrzębia Góra 84-104.

