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Co to jest RODO?
RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych.

2
3

Jakie dane są zbierane?
Dane zbierane w ramach
realizacji usługi hotelowej,
konferencyjnej, organizacji imprez
okolicznościowych
i firmowych, skorzystania z atrakcji,
spa a także dalszej współpracy, np.
Imię, nazwisko, dane teleadresowe,
daty urodzenia, e-mail, numer
telefonu.

Kto będzie
administratorem danych?
Czarny Groń Sp. z o. o. Sp. K.
z siedzibą w Rzykach, os. Praciaki 91,
34-125 Sułkowice

Do kogo zgłosić się w sprawie danych?
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych,
z którym możesz kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych
z ich przetwarzaniem:
os. Praciaki 91 34-125 Sułkowice
mail: iod@czarnygron.pl

Dlaczego przetwarzamy
Twoje dane?
••
••
••
••
••
••
••
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do zawarcia umowy o świadczenie usług noclegowych
aby sprawnie dostarczać produkty i wykonywać usługi
do oceny czy możesz skorzystać z danej atrakcji,
rozpatrywania potencjalnych reklamacji,
prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
do zapewnienia bezpieczeństwa
do celów statystycznych, archiwalnych i prawnych
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Komu możemy przekazać dane?
•• świadczącym usługi informatyczne,
•• dostarczającym hosting
(serwery na których będą gromadzone pliki
i dane),
•• świadczącym usługi transportowe
i taksówkowe, w przypadku zamówienia
przez gościa takich usług,
•• świadczącym usługi marketingowo-reklamowe,
w tym usługi dotyczące prowadzenia baz
mailingowych oraz newslettera.

Jakie masz prawa
w stosunku
do swoich danych?
•• uzyskać informacje dotyczące przetwarzania przez
Kompleks Twoich danych oraz ich kopię
•• zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania swoich danych
•• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych
•• wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
jeśli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda
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Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich
danych?
•• niezbędność przetwarzania
danych do zawarcia oraz
wykonania umów
•• tzw. uzasadniony interes
administratora, polegający na
promowaniu produktów i usług
własnych Kompleksu
•• wypełnienie obowiązku prawnego

Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest obowiązkowe?
Nie. Jednak brak takiej zgody spowoduje brak
możliwości wykonania usługi.
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Czy wyrażenie zgód marketingowych
jest obowiązkowe?
Nie. Jednak wyrażenie takiej zgody spowoduje, że
będziemy mogli wysyłać do Ciebie atrakcyjne oferty.

