
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH  

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest KJR Kormoran s.c., 

K.Rybacka, J.Rybacki, ul. Poznańska 82, 62-510 Konin  

 

2. Inspektor danych osobowych nie został wyznaczony. Wszelkie pytania dotyczące 

Państwa danych osobowych prosimy kierować pod adres: recepcja@hotelmoran.pl 

 

3. Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja 

umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto celem przetwarzania danych 

osobowych przez Hotel jest: 

 

 - dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez 

Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa, obrona przed roszczeniami Gościa w 

stosunku do Hotelu na mocy prawa Kodeksu cywilnego ART. 118 Kodeksu Cywilnego 

który dotyczy przedawnienia roszczeń, który wynosi 10 lat,  

- udokumentowaniu wykonania usługi dla celów podatkowych wynikające z 

przepisów prawa podatkowego, w przypadku osób którzy płacą za pomocą karty 

kredytowej z przepisów prawa bankowego,  

- zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych 

 

W przypadku, kiedy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celach marketingowych Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu tj. w celu 

kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i 

usługach. 

Ponadto Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring 

hotelowy  w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom 

przebywającym na terenie Hotelu. 

 

4. Dane osobowe Gości są zbierane również w przypadku: 

- wysłania przez Gościa wiadomości do Hotelu lub bezpośrednio wiadomości e-mail 

na adres poczty elektronicznej z prośbą o przedstawienie oferty lub informacji na 

temat Hotelu 

- zapisu do Newslettera 

PODSTAWY PRAWNE  

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanym przez Hotel 

jest umowa o świadczenie usług hotelarskich tj. potwierdzenie rezerwacji, które Gość 

otrzymuje z chwilą wysłania na podany adres e -mail tego potwierdzenia. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w 

celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że otrzymana zgoda może 

zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgodny nie w pływa na ważność 

przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.  
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3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest 

ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób 

fizycznych, jak i również usprawiedliwiony cel administratora. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej 

jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.  

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 

- firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu 

- firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej 

- firmom transportowym i taksówkarskim oraz medycznym w przypadku zamówienia na 

prośbę Gościa transportu oraz pomocy medycznej  

- organom i służbom państwowym takim jak Policja, ABW czy organy podatkowe 

uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, 

pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych 

osobowych 

2. Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług 

hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych na 

mocy prawa podatkowego, który wynosi 5 lat  lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu na 

mocy prawa Kodeksy cywilnego, który wynosi 10 lat lub na mocy prawa bankowego, 

który wynosi 3 lata, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później 

 

2. Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez 

okres ważności zgody na cele marketingowe 

 

3. Pozyskane dane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia 

utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 

 

PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

1. Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych w celu ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdy Gość ma prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto Hotel 

udostępnia adres recepcja@hotelmoran.pl za pomocą którego można kontaktować się 

w sprawie danych osobowych. 

 

2. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:  

Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

 

 


