POLITYKA PRYWATNOŚCI
WILLA ANTIDOTUM, KRYNICA ZDRÓJ

Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Państwa dane osobowe i w
przejrzysty sposób przedstawić, w jaki sposób z nich korzystamy.

W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych w postaci
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) („RODO”). Wobec powyższego, chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach
przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Kto odpowiada za Państwa dane osobowe i jak się z nami skont aktować?
Administratorem danych osobowych jest ANTIDOTUM, Monika Andrulewicz-Juśkiewicz („Antidotum”)
z siedzibą w Krynicy-Zdrój, przy ul. Leśna 49, 33-380 Krynica-Zdrój.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: willa@antidotum-krynica.pl
lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

2. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Antidotum może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu
a) realizacji usługi noclegowej lub przesłania na Państwa prośbę oferty takiej usługi– podstawę do
przetwarzania stanowi wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy w
rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
b) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO

3. Informacja o wymogu podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych w ww. celach jest wymagane. Brak ich podania spowoduje niemożność
realizacji celu przetwarzania.

4. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów,
dla realizacji których dane te są przetwarzane lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,
złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania czy usunięcie danych.

5. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
1) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych, gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

6. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

1) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w Polsce (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

