Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, w jaki sposób Państwa dane
będą przetwarzane po 25 maja 2018 r.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Hotel Aleksander, Zajazd Dajana, Aleksander
Puławski, z siedzibą w Ustce 76-270, przy ul. Beniowskiego 2A.
Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie osobiście, podczas rezerwacji telefonicznej, e-mail oraz
wysyłania formularza kontaktowego na stronie www.
Korzystając z naszych usług noclegowych, powierzasz nam swoje informacje.
Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do
czego je wykorzystujemy.
Mamy na względzie minimalizację danych, dlatego podczas rezerwacji oraz meldunku pobieramy
od Państwa dane ograniczone do minimum ale z zachowaniem prawidłowej realizacji usługi
hotelarskiej.
Na podstawie polityki prywatności administrujemy danymi osobowymi z zachowaniem przepisów
prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i wymogów
bezpieczeństwa. Osoba, której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia administratorowi, który
będzie zobowiązany do naprawienia szkody.
Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest należyte wykonanie przez nas
usługi.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania:
- realizacji rezerwacji
- odpowiedzi na zapytania, kierowane do nas za pośrednictwem e-maila, formularza kontaktowego
strony www oraz zapytań telefonicznych, osobistych
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
- dane przetwarzane do celów rachunkowych
Określone przepisy pozwalają do skorzystania z prawa bycia zapomnianym. Jeśli gość złoży
wniosek o realizację tego prawa, hotel zobowiązany będzie usunąć wszelkie informacje zarówno z
wersji papierowych, jak i elektronicznych.
Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Gromadzone
dane osobowe obejmują wszelkie informacje podane podczas rezerwacji oraz meldunku gości w
hotelu, w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, numer telefonu, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, adres, adres e-mail. Są to dane, które Nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien
dostępnych na naszej stronie www, jak również dane, które pozostawiasz podczas rezerwacji i przy
meldunku, jak również te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Czasami hotel zbiera dane,

które wymagane są do wystawienia faktury VAT.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także
po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako
niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych
osobowych:
•
•
•
•

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
recepcja@hotelaleksander.com.pl
Hotel Aleksander, Zajazd Dajana, Aleksander Puławski
ul. Beniowskiego 2A
76-270 Ustka

