KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Administratorem Twoich danych osobowych
jest Hoa Nguyen Huu 'HN' PRZEDSIĘBIORSTWO z siedzibą w Chwaszczyno, 80-209 przy ul.
Podleśna 26, e-mail: hotel.wolka.kosowska@wp.pl

1. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach statystycznych by monitorować ruch na
stronie i jak najlepiej dopasowywać dostępne usługi, w tym wypadku podstawą
przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe przetwarzane są także w
celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą również przez
nas przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w tym wypadku podstawą
będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Będziemy również przetwarzać dane osobowe w celu
ochrony uzasadnionych interesów, takich jak ochrona przed ewentualnymi roszczeniami
lub dochodzenie swoich praw, w tym wypadku podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
2. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy. Po zakończeniu
przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez
okres określony ustawowo (art. 51 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach)
3.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem
możliwości realizacji umowy.

4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom
współpracującymi z Administratorem: biuro rachunkowe, firma świadcząca usługi IT.
Ponadto dane będą przekazywane do instytucji państwowych, wynikających
bezpośrednio ze stosunku pracy dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze.
5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych,
możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych.
6. Dane osobowe zbierane przez nas na stronie internetowej będą przetwarzane
automatycznie w celach statystycznych. Dzięki temu możemy zapewnić stale wysoki
poziom obsługi online. Cookies zebrane w przeglądarce wysyłane będą poza teren EOG,
udostępniane są firmie Google, której narzędziem się posługujemy – google analitycs.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak działają i do czego służą konkretne typy
plików cookies odwiedź stronę : http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/
7. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane
osobowe, zajrzyj do naszej polityki prywatności [ODNOŚNIK]

