POLITYKA PRYWATNOŚCI I TERMIN I WARUNKI
POLITYKA HOTELU
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych zbieranych przez serwis internetowy: http://www.........(dalej
„Serwis”) jest EMAR S.C. Marek Szpakowicz Ewa Łzozowicka . z siedzibą we Słupsku
villa@intryga.com marek@intryga.com (dalej „Kolekcjoner”). Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować pod podanym powyżej adresem e-mail.

Dane osobowe naszych Klientów zbierane w związku z ich działalnością w Serwisie są gromadzone,
zapisywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych. w zakresie
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 / WE (dalej „RODO”). Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie
ujawnienie może skutkować uniemożliwieniem korzystania z usług świadczonych przez
Administratora.

Każde wejście na Stronę jest dodatkowo rejestrowane poprzez zalogowanie adresu IP używanego
przez Klienta, daty, godziny, typu używanej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego
komputera, a także przeglądanych stron. Powyższe nie przewiduje jednak zbierania danych
osobowych Klienta, gdyż nie pozwala na jego identyfikację.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu, w jakim zostały ujawnione (np .: rezerwacja,
odpowiadanie na zapytania, wysyłka newslettera).

Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli
jest to niezbędne do wykonania umowy lub przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu
zgodności z obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), na potrzeby prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym może to być
marketing bezpośredni usług własnych Kolektora lub dochodzenie roszczeń. Jeżeli dane osobowe są
przetwarzane na podstawie zgody Klienta, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

Na potrzeby przetwarzania danych osobowych Administrator może korzystać z usług innych
podmiotów oraz ujawniać tym podmiotom dane osobowe (powierzenie przetwarzania). Podmioty
takie są zobowiązane do działania zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
osobowych, poprzez powierzenie przetwarzania.

Dane osobowe gromadzone przez Serwis i zapisywane przez Administratora są przechowywane tylko
przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi
przepisami zobowiązującymi Administratora do przechowywania danych w nich określonych. W
przypadku wygaśnięcia powodu, dla którego dane osobowe są przetwarzane, zostaną one usunięte
lub zanonimizowane.

Klient ma prawo do uzyskania wszelkich informacji o wszystkich swoich danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora (dostęp do danych) oraz prawo żądania ich sprostowania.
Klientowi przysługuje również prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia
przetwarzania dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych, na podstawie obowiązujących przepisów RODO. W celu skorzystania z
powyższych praw Kolekcjoner może skontaktować się pisemnie lub pocztą elektroniczną pod
wskazanymi powyżej adresami. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku ze sposobem przetwarzania jego danych osobowych.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych adekwatną do potencjalnych zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną, w szczególności
chroni dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zajęciem przez osobę
nieuprawnioną, bezprawnym przetwarzaniem, zmianą, utrata, uszkodzenie lub zniszczenie.

Jeżeli Witryna zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, Administrator nie gwarantuje, ani
nie odpowiada za dokładność i kompletność treści prezentowanych na tych stronach. Ponieważ
Administrator nie ma wpływu na przestrzeganie przez osoby trzecie przepisów prawa dotyczących
ochrony danych osobowych, prosimy o każdorazowe sprawdzanie oświadczeń dotyczących ochrony
danych osobowych.

