POLITYKA PRYWATNOŚCI
Pensjonat Kamienica przy Bramie

Polityka prywatności Pensjonatu Kamienica Przy Bramie ma na celu poinformowanie
o zasadach przetwarzania i ochronie danych osobowych przekazywanych przez Gości,
Klientów oraz innych podmiotów współpracujących.
Właścicielem obiektu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest
Pensjonat Kamienica przy Bramie Dorota Bednarska – Pizzeria, Pensjonat.
Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. przetwarzane w formie niezbędnej do dokonania rezerwacji pobytu, oraz wykonania
kompleksowej usługi;
c. przetwarzane w sposób adekwatny do celów, w jakich są przetwarzane;
d. przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, dla których są
przetwarzane;
e. nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu.

Rodzaj przetwarzanych danych:
a. poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: imię, nazwisko, adres e-mail
b. podczas rezerwacji dokonywanych drogą mailową, telefoniczną lub osobiście: imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu
c. ponadto w przypadku wystawienia faktury VAT : dane przedsiębiorstwa, NIP, adres ,nazwa
firmy.
d. adres IP komputera, z którego nastąpiło przeglądanie naszej strony internetowej, czas
przeglądania, rodzaj systemu operacyjnego, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki
e. monitoring wizyjny w obiekcie
f. inne informacje przekazane dobrowolnie przez klienta.

Cele przetwarzania danych:
a. obsługa rezerwacji;
b. tworzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami rachunkowości;
c. zapewnienie bezpieczeństwa Gości oraz pracowników
Okres przechowywania danych:
a. dane służące celom rezerwacyjnym są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa
b. Dane pochodzące z monitoringu są usuwane maksymalnie po 30 dniach od daty rejestracji
c. Dane do celów rachunkowych przechowywane zgodnie z przepisami
Dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Gości mają pracownicy Pensjonatu Kamienica
przy Bramie i nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim. Dane mogą zostać
udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Podmiotom lub osobom fizycznym udostępniającym swoje dane osobowe w każdej chwili przysługuje
wgląd do tych danych oraz prawo do ich modyfikacji poprzez kontakt z Administratorem
bezpośrednio w Pensjonacie lub drogą elektroniczną: e-mail kamienicaprzybramie@gmail.pl.
Pensjonat Kamienica przy Bramie zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji i uaktualniania
polityki niniejszej prywatności w dowolnym momencie. Ostatnia aktualizacja 24.05.2018.

