
KLAUZULA INFORMACYJNA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 GOŚCI HOTELU ŚCO 

 

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, 

informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: 

 

1. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. S. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, 

Regon: 0012632332. 

 

2.  Inspektorem Ochrony Danych jest: Mariusz Wiatr, tel: 41 3674 094, e-mail: 

iod@onkol.kielce.pl  

 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu realizacji zadań administratora związanych dokonania rezerwacji pobytu oraz 

innych usług świadczonych przez hotel. Ponadto, celem przetwarzania danych 

osobowych jest dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną szkodą 

wyrządzoną przez Gościa, udokumentowanie wykonania usługi dla celów 

podatkowych. Hotel przetwarza również dane osobowe Gości gromadzone przez 

monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom 

przebywającym na terenie hotelu.1  

 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez hotel 

jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring 

jest ochrona jego żywotnych interesów oraz interesów innych osób fizycznych, jak 

również usprawiedliwiony cel administratora. 

  

5. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

 
1 Dot. hotelu w budynku administracyjnym 



 

6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne na 

potrzeby świadczenia usług hotelarskich i będą przetwarzane przez okres określony 

w przepisach prawa,, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, 

zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ŚCO  

Dane z monitoringu mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa i zapisy z monitoringu przechowywane  są do 3 miesięcy, 

licząc od okresu, w którym dokonano ostatniego, a następnie zostaną trwale 

usunięte. 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 

żądania ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

postawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza 

przepisy RODO.           

 W przypadku przetwarzania danych przy pomocy monitoringu wizyjnego ma 

Pani/ Pan prawo do dostępu do zapisu na którym utrwalone zostały Pani / Pana dane 

(np. wizerunek), przy założeniu że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich. 

 

8. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w indywidualnych przypadkach 

opartych na profilowaniu. Nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 

1 i 4 Rozporządzenia. 

  

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe o zawarcie i realizacje umowy 

o świadczenie usług hotelarskich. 


