Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych klientów, w tym również
potencjalnych, innych osób, których dane są przetwarzane w celach realizacji wiążących strony umów lub
kierujących do nas korespondencję oraz użytkowników serwisu palacciekocinko.pl.

Administrator danych:
Horizontal Sp. z o.o. Ciekocinko 9, 84-210 Choczewo

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a)
b)

listownie: Horizontal Sp. z o.o. Ciekocinko 9, 84-210 Choczewo
przez elektroniczną pocztę: hotel@palacciekocinko.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a)

b)

Podstawa i cel
przetwarzania

c)

Odbiorcy danych

Operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne i
informatyczne (np. związane z rozwijaniem i utrzymaniem systemów
informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne.
a)

Okres
przechowywania
danych

b)

c)
a)
b)
c)

Prawa osób, których
dane są przetwarzane

zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową, gastronomiczną lub
rezerwacji wydarzeń dostępnych w kompleksie hotelowym na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, co jest niezbędne do wykonania umowy oraz
realizacji obowiązków wynikających z przepisu prawa;
udzielania odpowiedzi w zakresie kierowanych do nas spraw na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzielonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, czy też podjętego wyraźnego działania potwierdzającego
przyzwolenie na ich przetwarzanie (np. przekazanie danych kontaktowych
za pomocą formularza, maila, telefonicznie, osobiście, subskrypcji
newslettera,
udzielonej
zgody
na
przekazywanie
materiałów
marketingowych);
zapewnienia możliwości podejmowania skutecznych działań w celu
ewentualnego dochodzenia przysługujących roszczeń lub ewentualnej
obrony przed kierowanymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony
interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d)
e)

w przypadku celu określonego w lit. a) - przechowywane będą w celu
realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych lub
wydarzeń dostępnych w kompleksie hotelowym oraz realizacji obowiązku
przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej przez okres
wynikający z Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997r., przez okres 5
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku;
w przypadku celu określonego w lit. b) powyżej - do momentu ustania
przydatności lub do momentu odwołania zgody bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
w przypadku celu określonego w lit. c) powyżej - do czasu przedawnienia
naszych wzajemnych roszczeń.
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
wycofania zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania tych
danych osobowych jest zgoda, która nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
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,

W celu skorzystania z powyższych praw należy kontaktować się pod adresem
hotel@palacciekocinko.pl
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja
o wymogu podania
danych
Informacja
o zautomatyzowanym
podejmowaniu
decyzji
Informacja
o przekazywaniu
danych do państw
trzecich

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji usługi.

W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

dochodzić

do

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski
Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

