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Administratorem danych osobowych Gości obiektu „Okartówka” jest Aleksander Krajewski 

zarządca sukcesyjny Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego 

„KRAJEWSKI” Marek Krajewski w spadku, ul. Nadbzurzańska 19, 99-400 Łowicz, NIP : 

8340001014, e-mail: RODO@krajewski.com.pl. 

 

Cele przetwarzania danych osobowych Gości:  
Dane osobowe Gości przetwarzane będą z uwagi na: 

1) korzystanie z naszych usług, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 

r. 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 - dalej: RODO) przez okres trwania umowy oraz po jej 

zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia i 

wykonania umowy; 

2) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, np.: 

a) wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych; 
b) udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem; przez 

okres realizacji obowiązków (np. wystawienia faktury, rachunku) oraz przez okres, w 

którym przepisy nakazują przechowywać dane (np. przepisy podatkowe); 

3) uzasadniony prawny interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, np. w celu 

marketingu bezpośredniego, przez okres trwania umowy. 

 

Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie 

„Okartówki”. 
Gość może udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez 

Administratora. 

 

Podmioty, którym mogą być przekazane dane osobowe:  

„Okartówka” przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 

 firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie 

informatyczne, 

 firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, 

 firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa 

procesowego. 
 

Okres przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe pozyskane w związku z: 

1) zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub 

roszczeń cywilnoprawnych „Okartówki” lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi 

później; 

2) pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a 

następnie zostaną trwale usunięte; 

3) wyrażeniem zgody marketingowej będą przetwarzane do dnia cofnięcia tej zgody, Gość ma 
prawo cofnąć zgodę marketingową w  dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody do dnia jej cofnięcia. 

 

Prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

Każdy Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich 

sprostowania (art. 16 RODO), uzupełnienia (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia ich 

przetwarzania, ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo 

to nie będzie przysługiwało w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie 

konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Gościom nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak 
przesłanek określonych w art. 20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych (gdyż podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

pkt b i c), a prawo usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych, które nie 

są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e RODO, tj. do 

wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do ustalenia, 

dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych. 

Ponadto w szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np. na 
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wymogi prawne, m. in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej 

informacji na temat przysługujących praw zawarto Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). 

 

Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do 

organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2 00-193 Warszawa. 

 

Wymóg podania danych osobowych: 

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, 

w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w 
przypadku pobytu w „Okartówce” z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy i choć podanie 

ww. danych jest dobrowolne, to w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zawarcia i 

wykonania umowy. 

W przypadku nie wyrażenia zgody marketingowej nie ponosi Pan/Pani żadnych konsekwencji. 

 

Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie: 

„Okartówka” nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w 

tym nie dokonuje profilowania. 

 
Przekazywanie danych do państw trzecich: 

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

Dostęp: 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości dostępna jest również na stronie 

internetowej http://www.okartowka.pl/  oraz w recepcji. 
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