
WOSiR Szelment sp. z o.o. 

Szelment 2 

16-404 Jeleniewo 

Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych  

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie 

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 informujemy, że aktualizacji uległy 

zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (Dz.Urz. UE 

L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:             
I. Administrator danych osobowych   

Administratorem danych osobowych jest WOSiR Szelment sp. z o.o. Szelment 2, 16-404 Jeleniewo 

tel/fax: 87 567 07 08, e-mail: noclegi@wosir-szelment.pl 

 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach ochrony swoich danych może Pan/Pani skontaktować się pisemnie na adres siedziby 

WOSiR Szelment sp. z o.o., wskazany w pkt.I. 

 

III. Cele, zakres i podstawy przetwarzania 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 

1. Wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również do podjęcia na Pani/Pana 

żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania 

dotyczące świadczonych usług (art.6 ust.1 lit.b RODO).  

2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności 

wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych        

i rachunkowych  (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

3. Wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu 

bezpośredniego usług oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 

ust. 1 lit. f RODO). 

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od etapu i sposobu 

ich pozyskania (np. rezerwacja telefoniczna, korespondencja e-mailowa, uzyskanie danych 

osobowych od podmiotów trzecich tj. platform rezerwacyjnych jak Booking.com B.V. i innych). 

Zakres ten uzależniony jest też od Państwa oczekiwań i żądań (np. rozliczenia kosztów pobytu  

dokumentem Faktura VAT). W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 

wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody. 
 

IV. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres 

zamieszkania, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, nie dłużej jednak niż do 

czasu przedawnienia roszczeń dotyczących świadczonej usługi. 
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V. Informacje o odbiorcach danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie 

wynikać z przepisów prawa. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

oraz otrzymania ich kopii; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z wskazany                  

w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I. 

2. Nie przysługuje Panu/Pani:  

    − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

    − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

    − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do korzystania z usług administratora 

danych. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 


