KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
w serwisie mojehotele.pl

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy i niemożność
otrzymywania informacji zwrotnej na zapytania.
Dla zachowania przejrzystości działań, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) chcemy poinformować Cię, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Hotele i Gastronomia Plus Sp. z o.o. z
siedzibą w Rzeszowie, Plac Jana Kilińskiego 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy,
KRS pod numerem: 0000490530, NIP: 5170364608
2) Adresem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych jest: rodo@hoteleplus.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub też przed zawarciem
umowy oraz w przypadku wyrażenia zgody w celach marketingowych
4) Odbiorcą Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora i
zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi wyłącznie w związku z realizacją
naszych celów, np. usługi księgowe, hostingowe, obiekty należące do Programu
Lojalnościowego Moje Hotele.
5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
6) Twoje dane osobowe podane w celu otrzymywania informacji marketingowych i ofert
handlowych od firmy Hotele i Gastronomia Plus Sp. z o.o. będę przetwarzane do momentu
wycofania przez Ciebie zgody.
7) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie
Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

