
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH *Administratorem danych osobowych Fiesta Polska 

Sp.z o.o. sp.k. z siedzibą: 93-277 Łódź ul. Dąbrowskiego 48b NIP 7292563994 Regon 473291264 prowadząca 

Pensjonat Halny w Zakopanem ul. Sienkiewicza 6a * Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Piotr Pietrzak, 

adres korespondencyjny taki jak dla siedziby spółki cywilnej, ,adres e-mail: dane.osobowe@halny.pl  * Celem, 

dla których firma Fiesta Polska Sp.z o.o. sp.k.  przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o 

świadczenie usług w hotelowych. Ponadto, celem przetwarzania danych przez Fiesta Polska Sp.z o.o. sp.k.  jest: 

dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez firmę Fiesta Polska Sp.z o.o. sp.k.  szkodą 

wyrządzoną przez uczestnika lub obrona przed roszczeniami uczestnika w stosunku do Fiesta Polska Sp.z o.o. 

sp.k.  - udokumentowanie wykonanych usług dla urzędów administracji państwowej i skarbowej  - zapewnienie 

najwyższej jakości usług dla Gości * W przypadku, gdy uczestnik wyraził zgodę na przewarzanie danych 

osobowych w celach marketingowych, Fiesta Polska Sp.z o.o. sp.k.  przetwarza dane osobowe w tym celu tj. w 

celu kierowania do uczestnika informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. * Ponadto 

Fiesta Polska Sp.z o.o. sp.k.  przetwarza dane osobowe (audio-wideo) gromadzone przez monitoring hotelowy 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom, a także pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie 

Pensjonatu Halny * Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Fiesta Polska Sp.z 

o.o. sp.k.  jest umowa o świadczenie usług hotelarskich, organizację wczasów i turnusów rehabilitacyjnych i 

innych pobytów. * Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach 

marketingowych jest zgoda osoby. Wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.halny.pl i 

halnypoleca.pl oznacza wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych na cele 

marketingowe i przekazania informacji, ofert i propozycji handlowych. Fiesta Polska Sp.z o.o. sp.k.  informuje, 

że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania 

danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. * Podstawą prawną przetwarzania danych przez 

monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, 

jak również usprawiedliwiony cel administratora. * Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gości 

dla zapewnienia prawidłowej i najwyższej jakości usług dla Gości usprawiedliwiony cel administratora. * Dane 

osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom podmiotów: - firmom/osobom świadczącym 

usługi wsparcia IT pensjonatu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne - firmom księgowym 

świadczącym usługi obsługi księgowej  - firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez 

Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej - firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa 

prawnego, zastępstwa procesowego i windykacji - firmom i osobom zapewniającym realizację świadczeń 

zdrowotnych i programowych na turnusach i wczasach rehabilitacyjnych oraz innych pobytach - urzędom 

dofinansowującym pobyty i kontrolującym działalność Fiesta Polska Sp.z o.o. sp.k.  * Dane osobowe będą 

przetwarzane: - pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich, organizację turnusów 

i wczasów rehabilitacyjnych lub innych pobytów - przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub 

roszczeń cywilnoprawnych Fiesta Polska Sp.z o.o. sp.k.  lub uczestnika, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi 

później - pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele 

marketingowe - pozyskane w związku z monitoringiem - do 60 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną 

trwale usunięte, chyba że będą podstawa do roszczeń między stronami, wówczas będą przetwarzane do 

momentu przedawnienia lub zaspokojenia w/w roszczeń * Każdy uczestnik ma prawo dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdy uczestnik ma prawo do 

wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest na terenie Pensjonatu Halny. 

Ponadto Pensjonat udostępnia adres dane.osobowe@halny.pl, za pomocą którego można kontaktować się w 

sprawie danych osobowych. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego * Fiesta 

Polska Sp.z o.o. sp.k.  nie zamierza przesyłać danych osobowych poza obszar EOG * Podanie danych osobowych 

w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania i nr ważnego dokumentu jest wymogiem zawarcia 

umowy o usługi hotelarskie. Podanie pozostałych danych określonych w przepisach dotyczących turnusów 

rehabilitacyjnych jest podstawą przyjęcia uczestnika na turnus rehabilitacyjny/ wczasy rehabilitacyjne i 

zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Fiesta Polska Sp.z 

o.o. sp.k.  zawarcie umowy. *Fiesta Polska Sp.z o.o. sp.k.  podejmuje zautomatyzowane decyzje na podstawie 

danych osobowych, w tym dokonuje profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane, które 

Fiesta Polska Sp.z o.o. sp.k.  pozyskała w związku ze świadczeniem na rzecz uczestnika usług hotelarskich i 

organizacji turnusów, wczasów rehabilitacyjnych i innych pobytów.  
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