
 

 

 

 

Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych 

            Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679              
z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest:  
WOSiR Szelment sp. z o.o. Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, NIP 8442353981, REGON 360736920, Sąd 

Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Białymstoku , KRS 0000542436, Tel./fax.: 87 567 07 08, mail: 

biuro@wosir-szelment.pl, www.wosir-szelment.pl 

2. WOSiR Szelment sp. z o.o. jest administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych 
podanych podczas dokonywania rezerwacji w Obiekcie Noclegowym w  WOSiR Szelment sp. z o.o. 

3. W celu prawidłowego zarządzania przyjętymi rezerwacjami, w momencie dokonania rezerwacji 
WOSiR Szelment sp. z o.o., pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, 
telefon kontaktowy, adres e-mail. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

5. Dane osobowe pozyskiwane są  bezpośrednio od  gości oraz od podmiotów trzecich tj. Platform 

rezerwacyjnych jak Booking. Com B.V. i innych w związku z dokonaniem rezerwacji w Obiekcie 

Noclegowym WOSiR Szelment sp. z o.o. za ich pośrednictwem. 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  profilowane. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi hotelowej- na podstawie Art. 6 ust.1 lit. B 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w celu wykonania umów przez WOSiR 

Szelment sp. z o.o., w tym w szczególności ochrona Obiektu. 

9. Dane osobowe przechowywane będą do wygaśnięcia roszczeń z umowy. 

10. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Wnioski dotyczące tych uprawnień należy składać pisemnie na adres: WOSiR Szelment sp. z o.o., 

Szelment 2, 16-404 Jeleniewo 

11. Posiada Pan/pani Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania skutkuje niemożliwością 

wykonania umowy hotelowej.  

 

 

http://www.wosir-szelment.pl/

