Obowiązek informacyjny RODO
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Bożena Świrko Agroturystyka,
Czarnkowie 49, 78-320 Połczyn Zdrój , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Siedlisko Lecą Żurawie,
kontakt tel.: 518 444 060 , e-mail: pensjonat@lecazurawie.pl
Oznacza to, że jeśli kiedykolwiek rezerwowaliście u nas Państwo pokój, to przetwarzamy
Państwa dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Te dane osobowe
należą do kategorii zwykłych, nie przetwarzamy i nie będziemy przetwarzać danych
osobowych wrażliwych.
2) Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 lit. b)
Rozporządzenia 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)
3) Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Administratora
usługi serwisu oprogramowania do obsługi płatności w związku z pobytem w Siedlisku Lecą
Żurawie oraz podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości na rzecz
Administratora.
4) Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich,
b. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Siedlisko Lecą Żurawie w związku z
poniesioną przez Siedlisko szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed
roszczeniami Gościa w stosunku do Siedliska,
c. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
d. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.
5) Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Siedlisko Lecą Żurawie
(nasi pracownicy).
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres
archiwizacji przez Administratora dokumentacji rachunkowej sporządzonej w związku ze
świadczonymi przez Administratora usługami.
7) Siedlisko ma prawo udostępniać dane osobowe Gościa podmiotom upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

8) Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Siedliska Lecą Żurawie. Ponadto,
Siedlisko udostępnia adres pensjonat@lecazurawie.pl za pomocą którego można
kontaktować się w sprawie danych osobowych.
9) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z
rozporządzeniem RODO.
10) Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email, w przypadku
rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku
pobytu w Siedlisku z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak
podania danych osobowych uniemożliwi Siedlisku zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
Z poważaniem Bożena Świrko
Siedlisko Lecą Żurawie

