Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rejestracją pobytu w Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym Cyziówka.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy CYZIÓWKA 39-122 Kamionka 286
(dalej Ośrodek CYZIÓWKA).
W jakim celu i na jakiej podstawie Ośrodek CYZIÓWKA będzie przetwarzać dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe utrwalone w książce meldunkowej będą przetwarzane celu realizacji usług hotelarskich. Podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.
Ponadto Ośrodek CYZIÓWKA będzie przetwarzać dane gości w postaci wizerunku, który jest utrwalany za pomocą
monitoringu wizyjnego. Podstawę prawną do przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Prawnie uzasadnionym interesem Ośrodka CYZIÓWKA jest zapewnienie bezpieczeństwa gości i pracowników oraz ochrona
mienia.
Ośrodek CYZIÓWKA będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie
danych osobowych w imieniu i na rzecz Ośrodka CYZIÓWKA. Ponadto Ośrodek CYZIÓWKA będzie udostępniać Pani/Pana
dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, w tym organom władzy publicznej
oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Jak długo Ośrodek CYZIÓWKA będzie przetwarzać dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez
okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.
Dane utrwalone za pomocą monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17
RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu
nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z
przysługujących praw, prosimy o kontakt:
Łukasz Jasiński
tel. +48 211 18 60 e-mail: iod@cyziowka.pl
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy CYZIÓWKA 39-122 Kamionka 286

