KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla obiektów hotelowych

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (dalej „RODO”)
informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, 57-350 Kudowa-

I.

Zdrój, ul. Zdrojowa 24, tel. 74 8621 717, e-mail: kudowa@kudowa.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 796 779 262, e-mail:

II.

iod@kudowa.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

1.

wynikających z ustaw:
-

Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych (Dz.U. z 2019 poz. 238) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.

-

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 poz. 2166)

2.

W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

3.

W celu kontaktu oraz umieszczenia w internetowej bazie obiektów, na podstawie Twojej zgody
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po
zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi.

4.

W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

5.

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
przetwarzanych w celach 4-51 przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V.

Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów, a po tym czasie przez okres trzech lat od zakończenia sprawy.

VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:
a) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
b) Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kudowa-Zdrój
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
c) Odbiorcami danych podanych do umieszczenia w internetowej bazie mogą być użytkownicy sieci
Internet odwiedzający strony Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) Sprostowania (poprawiania) swoich danych

Zgodnie z art. 21 RODO, sprzeciw przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie art. 6.1.e RODO (wykonywanie
zadania publicznego) oraz 6.1.f. RODO (uzasadniony interes)
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c) Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) Przenoszenia danych
e) Wniesienia skargi do organu nadzorczego
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest:

IX.

a.

Dane osobowe podawane są, gdy przepisy prawa nakładają taki obowiązek. W pozostałych
przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do załatwienia sprawy;

b.

Dobrowolne w celach kontaktu z urzędem i umieszczenia w internetowej bazie

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą też podlegać profilowaniu.

X. Zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu oraz adresu poczty e-mail w celu
kontaktu pomiędzy mną a urzędem,

numer telefonu: ……………………………………………………………………………………

mną a urzędem, mój adres e-mail: ………………………………………….…………………….

________________________________________
(data i czytelny podpis)

