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RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1,2, art. 14 ust. 1,2 Ogólnego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
zwanym „RODO”), Administrator ochrony danych osobowych
( dalej zwany „ADO”) informuje że :
1. Administratorem
przetwarzającym
Pani/Pana
dane
osobowe jest O.S.W. Wicie Piotr Gajlusz, Waldermar
Draheim mającą siedzibę na ul. Reymonta 5, 58-540
Karpacz, a działającą na ul. Wczasowa 11, 75-150 Wicie. We
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani
kontaktować się pod adresem e-mail : kontakt@wiciewczasy.pl z dopiskiem „ dane osobowe”.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
zawartej pomiędzy Panią/Panem, a O.S.W. Wicie Piotr
Gajlusz, Waldemar Draheim, umowy o świadczenie usług
hotelarskich lub innych podobnych usług, które na Pani/Pana
życzenie są świadczone przez O.S.W. Wicie. Podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. b,c RODO.
3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu :
- inkasa opłaty klimatycznej na podstawie UCHWAŁY Nr
XXVII.241.2016 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 16
listopada 2016 r w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia
wysokości opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz
sposobu jej poboru;
- przekazania do GUS danych o miejscu stałego zamieszkania
gościa hotelowego na podstawie rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r ;
- zabezpieczenia mienia i osób przebywających w Willi;
- zapewnienia lepszej organizacji pensjonatu;
- ustalenia wieku dzieci i przysługujących im zniżek
- w celu odpowiedzi na Państwa zgłoszenia w formularzu

4. Udostępnienie danych możliwe jest podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
podmiotom uczestniczącym w realizacji usług oraz następującym kategoriom odbiorców :
- firmom księgowym,
- firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Apartamentami pod Izbicą
- firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarzadzanie infrastruktury IT Willi
- firmom kurierskim i pocztowym
- biurom podróży
5.W przypadku rezerwacji noclegu w O.S.W. Wicie Piotr Gajlusz, Waldemar Draheim za pośrednictwem
biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do O.S.W. Wicie
przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail i numery
telefonu Gościa.
6. Informacje o dokładnym źródle, z którego O.S.W. Wicie Piotr Gajlusz, Waldemar Draheim pozyskały dane
osobowe Gościa można uzyskać w Recepcji.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do usunięcia danych.
Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się
Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa
krajowego (np. prawa podatkowego). Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Administratora.
8. ADO informuje również, że na terenie O.S.W. Wicie prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu
zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku oraz ochrony osób i mienia. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą
wyłącznie w celu opisanym powyżej przez O.S.W. Wicie.
9. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1ust. Lit. c,d
RODO.
10. Dane z monitoringu zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących
i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym jak 30 dni od momentu zapisu.
11. ADO informuje, że nie zamierza przekazywać danych osobowych do Państw trzecich.
12. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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