Obowiązek informacyjny z RODO
do zgody na przetwarzanie danych osobowych
ADO umożliwia kontakt za pomocą e –maila: hotelswing@hotelswing.pl, telefonu: 12 311 11 11 lub
drogą pocztową na adres Spółki Hotel Swing Sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków.
1) ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i umożliwia z nim kontakt za pomocą emaila: inspektor@hotelswing.pl
2) Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w każdym momencie.
3) Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w pkt 1) lub 2)
albo drogą pocztową na adres wskazany w pkt 1) lub poprzez wypełnienie wniosku na recepcji
Hotelu. Cofnięcie zgody spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania danych Klienta
oraz usunięcie danych Klienta przez ADO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, które miało miejsce do czasu cofnięcia.
4) Dane osobowe mogą być udostępnione przez ADO: podmiotom, którym ADO powierzył
przetwarzanie danych osobowych, w tym: swoim dostawcom usług technicznych i organizacyjnych
w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia usług, w szczególności dostawcom usług
teleinformatycznych, z zachowaniem wymaganych prawem gwarancji zapewniających
bezpieczeństwo danych.
5) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo żądania
w każdym czasie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oraz prawo cofnięcia w każdym czasie
zgody na przetwarzanie danych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6) ADO nie planuje się przekazywania danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje UE oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein). Dane
osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
w przypadku wyrażenia na to odrębnej i dobrowolnej zgody. Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji może odbywać się wtedy poprzez dokonywanie analizy częstotliwości korzystania z usług i
rodzaju wybieranych usług, w konsekwencji czego Hotel będzie mógł rozważać zastosowanie
indywidualnej i adekwatnej oferty usług i promocji dla Klienta.
7) ADO zapewnia środki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z wymogami RODO.
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