KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Platan Hotels & Resorts Sp. z o.o., ul.
Poleczki 23, 02-822 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS
0000413065, NIP: 951-235-42-37.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
drogą elektroniczną: iod@platanhotels.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu skorzystania z usług hotelu na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w
zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty
uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich/organizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu
realizacji przedmiotu umowy. Odmowa może skutkować odmową realizacji usługi.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób
na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
1.
Pursuant to article 13 paragraph 1 and paragraph 2 of the general data protection regulation
of 27th April 2016 (hereinafter GDPR) we inform that:
1.
The controller of your personal data is Platan Hotels & Resorts Sp. z o.o. with its registered
office in Warsaw 02-822, at ul. Poleczki 23, registered in the National Court Register kept by the
District Court in Warsaw at XIII Commercial Division of the National Court Register under the number
KRS 0000413065, NIP [taxpayer’s no]: 951 235 42 37, REGON [statistical number]: 146029708
2.
The Controller appointed a Personal Data Protection Inspector, whom you may contact
electronically: iod@platanhotels.pl
3.
Your personal data shall be processed for the purpose of using the services of the hotel
under article 6 paragraph 1 letter b of the GDPR.
4.
The recipient of your personal data will be shareholders and employees of the Controller
within the scope of their authorised professional duties, as well as entities entitled to obtain
information on the basis of the provisions of law.
5.

Your personal data shall not be transferred to a third country / organization;

6.

Your personal data shall be stored for 10 years.

7.
You have the right to access the contents of your data and the right to rectify, delete, limit
processing, the right to transfer the data and the right to file an objection.
8.
You have the right to withdraw your consent at any time, without impact on the legality of
processing which has taken place based on the consent prior to the withdrawal.
9.
You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority - the Office for
Personal Data Protection, should you consider that the processing of personal data concerning you
violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27th April 2016;
10.
Providing your data is voluntary, however it is necessary for the purpose of realising the
subject of the agreement. Refusal may result in refusal to provide the service.
11.
Your data shall not be processed in an automated manner, including in the form of profiling,
i.e. no decisions having legal effects towards the person or otherwise having a significant influence
on the person shall be based solely on automated personal data processing and shall not be
associated with such an automatically made decision.

