Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych gości Villa AMBER
Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych
(RODO). Chcemy, więc wyjaśnić co oznacza to w praktyce. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem
dlatego też dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny, a zarazem
przejrzysty.
Poniżej prezentujemy prawa jakie posiadasz w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz
obowiązków jakie musimy spełnić na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).
Na początku chcemy wyjaśnić czym tak naprawdę jest RODO. RODO, to nic innego jak skrót od Rozporządzenia
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.
Co kryje się pod pojęciem Administrator?
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą
przetwarzane Twoje dane jest: ORANGE BRIDGE z siedzibą w Poznaniu (60-161) przy ul. Izaaka Newtona 16B/32,
z którym we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem
poczty e-mail: rodo@debkiamber.pl.
Informujemy, iż dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy i usług świadczonych przez Villa
AMBER, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów Administratora,
dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a) RODO, art. 6 ust 1 lit. b) RODO, art. 6 ust.
1 lit. c) RODO, art. 6 ust 1 lit. f) RODO.
Pozyskane dane osobowe przetwarzane mogą być przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie
(firmom świadczącym usługi wsparcia IT, świadczącym obsługę księgową, świadczącym obsługę prawną,
obsługującym newsletter, obsługującym system rezerwacji, świadczącym usługę ochrony osób i mienia,
operatorom pocztowym i innym podmiotom wspierającym Administratora przy prowadzonej działalności) –
w oparciu o art. 6 RODO na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, bądź w związku z korzystaniem z usług
oferowanych lub świadczonych przez Administratora bądź też z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub
osoby trzeciej (w tym na potrzeby ich działań marketingowych czy badania rynku).
Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż wskazani wyżej, chyba że podstawą
dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne
dla osiągnięcia wymienionych powyżej celów. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE
i EOG oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym poprzez
profilowanie.
Okres retencji – czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż to konieczne. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów
podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie
obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy.
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Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach
sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego.
Jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czy to do celów marketingowych,
rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach kiedy o tę zgodę poprosimy, wówczas będziemy
je przetwarzać do czasu odwołania tej zgody.
Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy), dane będą ̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny
z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami
kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem
okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Informujemy, iż masz prawo do:
1. dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. przenoszenia danych,
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach
marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych,
6. uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
• występowania danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
• stanu od kiedy przetwarza się dane w zbiorze,
• ewentualnym źródle pozyskania danych,
• udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane
te są udostępniane.
Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – masz prawo
w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie
zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć z nami umowę, skorzystać
z naszych usług czy po prostu móc kontaktować się z nami. Jeżeli jednak będziemy chcieli świadczyć dodatkowe
usługi, np. marketing produktów drogą elektroniczną lub telefoniczną zawsze zapytamy o zgodę. Nieudzielenie
zgody na marketing, pozostaje bez wpływu na zawarcie umowy o świadczenie usług najmu okresowego.
Traktujemy Twoją zgodę jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili
może być wycofane.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno
w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym
podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.
Zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO możesz żądać od Administratora – poprzez zgłoszenie swojego
wniosku na adres poczty e-mail rodo@debkiamber.pl – udostępnienia swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a nadto – przysługuje Ci prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na
przetwarzanie.
Ponadto – zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.
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