POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA:
REZYDENCJA BIAŁY DWOREK W WIŚLE UL. 1 MAJA 6
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Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego
naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), informujemy, że:
a. Współadministratorami danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji są Rafał Gendek oraz
Krzysztof Solarz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej BestGroup S.C.
Rafał Gendek, Krzysztof Solarz, NIP: 6443552486; REGON: 384994260,
b. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Współadministratorów jest, Roman Korczyński
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą
w Jeleniej Górze (58-570), ul. Młyńska 12A, nazywany dalej serwisem Hotres.pl.
Podanie danych, o których mowa w ppkt. 4 lit. a i b, jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług tam
wskazanych.
Dane przetwarzane przez Współadministratorów obejmują dane:
a) dane zbierane podczas dokonywania rezerwacji oraz w czasie procedury meldunkowej (imię
i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, nr telefonu, adres
e-mail), przetwarzane w celu dokonania rezerwacji oraz świadczenia usługi hotelarskiej przez
Współadministratorów na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO do czasu zakończenia świadczenia
tych usług, a po zakończeniu tego okresu na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku
z istnieniem usprawiedliwionego interesu Współadministratorów polegającego na konieczności ochrony
przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń Gościa związanych ze świadczonych na jego rzecz usług, do
czasu wygaśnięcia tych roszczeń;
b) dane (wizerunek) zbierane podczas przebywania Gości w ogólnodostępnych częściach Rezydencji Biały
Dworek oraz na terenie ją otaczającym, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
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na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mienia Współadministratorów, osób przebywających
na terenie Rezydencji Biały Dworek i wniesionego przez nich mienia, a także dochodzenia roszczeń
związanych z tym roszczeń, przez okres 48 godzin lub do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.
c) dane zbierane automatycznie (m.in. z użyciem plików „cookies”) podczas korzystania ze strony internetowej
www.białydworek.com oraz znajdującego się na stronie formularza rezerwacyjnego, w tym adres IP, nazwa
domeny i typ przeglądarki, przetwarzane w celu prawidłowej obsługi strony internetowej i formularza
rezerwacyjnego oraz ich rozwoju, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z istnieniem
usprawiedliwionego interesu Współadministratorów polegającego na dążeniu do podwyższenia poziomu
świadczonych usług, przez okres trwania sesji lub ważności danego typu pliku cookie, a po tym czasie
w związku z istnieniem usprawiedliwionego interesu Współadministratorów polegającego na konieczności
ochrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem Gości ze strony internetowej
i formularza rezerwacyjnego, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń;
d) dane wymienione w lit. a i b, przetwarzane w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Gościa
zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w czasie dokonywania rezerwacji w formularzu
rezerwacyjnym lub złożonej w czasie procedury zameldowania, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, przy czym zgoda ta jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na
przetwarzanie danych dokonane przed jej odwołaniem.
Gość, lub inny podmiot, którego dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Dane osobowe Gości nie są udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem ppkt. 2 lit. b oraz przypadków
przekazywania danych podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Współadministratorów, w tym podmiotom
świadczącym na ich rzecz usługi informatyczne. W powyższym zakresie Współadministratorzy powezmą wszelkie
niezbędne środki i zapewnią wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego
zapewnienia. Współadministratorzy zachowują prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym
oraz w przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Współadministratorzy oświadczają, że serwis Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa,
zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń
informatycznych,
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do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
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i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych i taki stan będzie utrzymywany przez czas
trwania niniejszej Umowy.
9.
Podwykonawcy i pracownicy serwisu Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Współadministratorzy oraz Gość wyrażają zgodę.
10. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych
z wymogami RODO, serwis Hotres.pl zobowiązany się do:
a) szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych;
b) ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego;
d) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
11. Na zasadach określonych powyżej Współadministratorzy przetwarzają dane Gości powierzone przez serwisy
rezerwacyjne w celu świadczenia usługi rezerwacji oraz usług hotelarskich.
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