INFORMACJA ADMINISTRATORA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO
informuję, że administratorem Państwa danych jest Hotel Arłamów S.A., Arłamów 1,
38-700 Ustrzyki Dolne.
Dane gromadzone oraz przetwarzane są w trybie art. 6 lit. a i b rodo w związku z Ustawą
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) w celu rezerwacji
noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a także w trybie art. 9 ust. 2 lit. a, g oraz
i. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez
okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie
zgody do czasu jej odwołania.
Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na
podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania
dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w
zgodności z art. 77 RODO.
Inspektorem Ochrony Danych w Hotelu Arłamów jest Pan Piotr Kitela. Kontakt z osobą
odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki
mailowej: iod@arlamow.pl

