INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku jest stosowane 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 (RODO).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych
osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje
dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO –
w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane
dotyczą, czy też z innych źródeł
W świetle powyższego pragniemy poinformować Panią/Pana, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER Restauracja Śródziemnomorska PORTOFINO
Marzena Szczotkowska- Topić (zwane dalej PORTOFINO) z siedzibą we Włocławku
( 87-800 ) Aleja Kazimierza Wielkiego 6E wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej posiadający NIP 888-101-14-61 REGON 911080494 dalej
zwany „Administratorem Danych Osobowych” lub w skrócie „ADO.
Dane kontaktowe ADO: e-mail:
hotel@portofino.com.pl , telefon 54 2330555, 87-800 Włocławek Al. Kazimierza Wielkiego
6E.
Cele i podstawy prawne przetwarzania, okres przechowywania danych
Pani/Pana dane przetwarzane są przez nas w celu i na okres:
1) wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich lub podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – rezerwacji pobytu na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ) – dane są przetwarzane przez okres
wykonywania usługi, dane gościa zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu
celu przetwarzania, chyba że będzie istniał obowiązek przetwarzania danych w celu
wypełnienia obowiązku prawnego opisanego w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ( przepisy
prawa podatkowego lub bankowego)
2) cele księgowe, podatkowe i inne, związane z wykonywaniem obowiązków prawnych
PORTOFINO |art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości- nie
dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy
3) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego,
który dotyczy przedawnienia roszczeń- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ) –
termin przedawnienia 10 lat, a dla roszczeń o świadczenie okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
4) za pisemną, dobrowolną i świadomą zgodą w celu marketingowym, a w
szczególności w celu przesyłania na adres email newslettera aktualnej oferty,
informację o wprowadzanych na rynek produktach, usługach, promocjach,
organizowanych szkoleniach |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ust. 2 UŚUDE,
Kontaktu telefonicznego na podany numer telefonu w celu prezentacji oferty |art. 6
ust. 1 lit. a) RODO i art. 172 ust. 1 PT - nie dłużej niż do czasu odwołania zgody.
Przekazywanie danych do państw spoza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw mających siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

portofino.com.pl

Kategoria odbiorców
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
1) podmiotom powiązanym z PORTOFINO
2) upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom, współpracownikom PORTOFINO
podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz PORTOFINO (usługi księgowe,
podatkowe prawne, doradcze, konsultingowe, audytowe, marketingowe, IT, spedycyjne,
kurierskie, pocztowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych
usług)
3) partnerom biznesowym PORTOFINO tj. podmiotom świadczącym usługi
m.in.
reklamowe, szkoleniowe, organizacji wydarzeń.
Uprawnienia
Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z PORTOFINO za
pomocą dowolnego środka komunikacji:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie
udostępnienia lub przesłania kopii kompletu jego danych osobowych przetwarzanych
przez PORTOFINO.
2) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie
nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą
3) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO); PORTOFINO ma prawo odmówić
usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie
które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania
5) do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i
przekazania przez PORTOFINO danych osobowych przekazanych mu przez PORTOFINO
do samego PORTOFINO lub do innego administratora w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie niniejszej umowy lub
osobnej zgody
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
a) opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z jego szczególną
sytuacją,
b) w dowolnym momencie – dla celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)
7) do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO)
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim
UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO) Pani/Pana dane
Dobrowolność podania danych
Informujemy, że podanie PORTOFINO danych osobowych jest dobrowolne.
Podanie Państwa danych osobowych żądanych przez ADO jest niezbędne do wykonania
umowy o świadczenie usług hotelarskich lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą przed zawarciem umowy – rezerwacji pobytu. Niepodanie tych danych osobowych
będzie skutkować niemożnością nawiązania współpracy z PORTOFINO w celu wykonania
umowy o świadczenie usług hotelarskich lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą przed zawarciem umowy – rezerwacji pobytu.
Cofnięcie zgody
Ma Pani/Pan możliwość cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie, kontaktując się z PORTOFINO. za pomocą dowolnego środka
komunikacji.
Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych
dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody. PORTOFINO
jest uprawnione do
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych po cofnięciu zgody, jeśli dysponuje inną
podstawą prawną przetwarzania, wyłącznie w celach objętych tą podstawą prawną
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Dane osobowe gości pozyskane od organizatorów imprez oraz zewnętrznych systemów
rezerwacyjnych
Zgodnie z art. 14 kt 3 RODO Informujemy, że Państwa dane osobowe PORTOFINO
pozyskał/nie pozyskał* od
organizatora imprezy, OTA ( online travel agencies ),
zewnętrznego operatora:*
•

niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z treścią INFORMACJI O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RENEX ELECTRONICS
EDUCATION CENTER Restauracja Śródziemnomorska PORTOFINO Marzena SzczotkowskaTopić ( PORTOFINO ) z siedzibą we Włocławku ( 87-800 ) Aleja Kazimierza Wielkiego 6E
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający NIP
888-101-14-61 REGON 911080494 dalej zwanym „Administratorem Danych Osobowych”
w celu:

1)

przesyłania drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres
newslettera, aktualną ofertę, informację o wprowadzanych na
rynek produktach, usługach, promocjach, organizowanych
szkoleniach przez RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER
Restauracja
Śródziemnomorska
PORTOFINO
Marzena
Szczotkowska- Topić
( PORTOFINO )

2)

wykonywania połączeń telefonicznych na podany przeze mnie
numer telefonu, w celu marketingu produktów i usług oferowanych
przez RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER Restauracja
Śródziemnomorska PORTOFINO Marzena Szczotkowska- Topić
( PORTOFINO )

TAK / NIE*

TAK / NIE*

Zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w poszczególnych, wskazanych wyżej
celach, są od siebie niezależne i wyrażane są odrębnie.Każda z odrębnych zgód jest
wyrażana dobrowolnie i może być cofnięta w dowolnym momencie.

Imię i nazwisko osoby udzielającej zgody:
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………………..
Włocławek, ……………………………………..………..
CZYTELNY

•

PODPIS:

………………………………………………

niepotrzebne skreślić
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