Komunikat Informujący - Polityka Prywatności
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie 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 (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w
identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza
szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ
na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług hotelarskich. W tej informacji przedstawiamy
skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może
mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.
Czym są dane osobowe
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. adres e-mail, numer
telefonu, Imię Nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, a w przypadku
komunikacji elektronicznej np. adres IP, dane zbierane poprzez technologię cookies, służącą do
analizy ruchu i jego optymalizacji na naszych stronach www. Dane osobowe mogą być także podane
podczas procesu zamawiania usługi w naszym hotelu.
Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów
takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług
wystąpią, co do zasady:
Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Jeśli zatem
zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi hotelarskiej) to możemy przetwarzać
Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Niezbędność przetwarzania do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez
stronę trzecią np. ubezpieczyciela. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich
przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między
innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi. Twoje dane, w ramach naszych usług,
przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez
RODO podstaw. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania –
czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej
strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej
wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes
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administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. zobowiązań wobec organów
podatkowych. Twoje dane będą przetwarzane w celu : marketingu bezpośredniego produktów lub usług
własnych Administratora, dochodzenia rozszczeń i ich zabezpieczenia, organizowania konkursów oraz
akcji marketingowych
Administratorzy
Administratorami Twoich danych osobowych ( ADO) będzie Aura Hotel – B&B Bogdan Roszkowski
z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Leśnej 15b, jest to jednocześnie adres kontaktowy do ADO.
Przekazywanie danych
Przekazanie danych jest dobrowolne. Twoje dane będziemy przetwarzać, jeśli wyrazisz nam zgodę,
ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim
przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie
do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez dany podmiot. Przekazywanie danych ma
miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. agencją marketingową w celu
wykonania zleconych zaproszeń) lub usługodawcą (np. dostawcą usług księgowych w celu
wykonania obowiązku podatkowego). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia
przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane
organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią
odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.
Twoje uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania
przez nas i Zaufanych Partnerów.
Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.
Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
Zgoda DOBROWOLNA
Jeśli chcesz zgodzić się dobrowolnie i świadomie na przetwarzanie przez nas i Zaufanych Partnerów
Twoich danych osobowych otrzymanych w związku z zamawianiem lub korzystaniem przez Ciebie
z naszych usług możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę wchodząc dalej na stronę
www.aurahotel.pl, telefonicznie podczas zamawiania usługi, i/lub później składając swój podpis na
formularzu.
Administrator Danych
Aura Hotel
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