POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Gości jest Fundacja Góra Smaku, Przysłup 36,
38-607 Cisna. Adres e.mail : gora.smaku.art@gmail.com tel. 508 817 241.
2. Celem, dla których Wynajmujący przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja
umowy o wynajem. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Wynajmującego
jest: 1. dochodzenie przez Wynajmującego roszczeń w związku z poniesioną przez niego
szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do
Wynajmującego, 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, 3.
zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości. Ponadto, Wynajmujący przetwarza dane
osobowe Gości gromadzone przez monitoring na posesji w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez
Wynajmującego jest umowa na wynajem w formie potwierdzenia rezerwacji. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego
interesów i bezpieczeństwo.
4. Wynajmujący przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom
księgowym świadczącym obsługę księgową, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym
usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. W przypadku rezerwacji przez portal
booking.com, dane osobowe są przetwarzane przez firmę: Booking.com B.V., Herengracht
597, 1017 CE Amsterdam, Holandia. W przypadku dokonania przelewu, dane osobowe są
przechowywane przez mBank SA z siedzibą przy ul. Prostej 18 w Warszawie. Udostępnimy
Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą
się do nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami.
5. Dane osobowe: 1. Pozyskane w związku z zawartą umową najmu będą przetwarzane
przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych
Wynajmującego lub Gościa, 2. Pozyskane dane w związku z monitoringiem będą
przetwarzane przez 5 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
6. Każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
7. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email
oraz wieku dziecka w celach rezerwacyjnych oraz adresu zamieszkania oraz nr i serii
dokumentu tożsamości w celach meldunkowych.

