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W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „RODO”). Informujemy Państwa na
jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot: PB Jaekel-Bud-Tech sp. z
o.o. sp.k, ul. Tęczowa 23, 41-500 Chorzów, tel.: 32/249 91 93, fax: 32/ 249 91 77, NIP
627-10-86-577, REGON 272819812 , KRS: 0000537319 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy na
świadczenie usługi hotelarskiej oraz gastronomicznej podstawa prawna Art. 6 ust 1. lit. b)
RODO. Będziemy również przetwarzali dane osobowe w celu wystawienia dokumentu
księgowego (faktury) na podstawie Art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221).
Okres przetwarzania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres jednego roku od zakończenia realizacji
umowy lub przez okres pełnych pięciu lat od wystawienia dokumentu księgowego
Przysługujące Państwu prawa
Zgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo do:
 żądania dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 żądania od nas, aby dane zostały przeniesione do innego administratora danych,
 wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas Twoich danych – jeśli uznasz, że
robimy to niezgodnie z prawem – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Obowiązek podania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ich niezbędności do realizacji
zawartej umowy o świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz do wystawienia
dokumentu księgowego.
Dodatkowe informacje
Polityka prywatności dostępna jest na stronie Hotelu Gorczowski
(www.hotelgorczowski.pl ) oraz PB Jaekel-Bud-Tech sp. z o.o. sp.k (www.jaekel.com.pl)
Z wyrazami szacunku
Hotel Gorczowski****

