
Drogi Gościu,

Od  25  maja  2018  roku  zaczęły  obowiązywać  przepisy  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  

i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fzycznych  w  związku  

z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym Pałacyk pod Lipami realizuje swój

obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, 
jest Pałacyk pod Lipami z siedzibą przy ul. Poznańskiej 35, 62-020 w Swarzędzu 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych 

osobowych?

Napisz lub zadzwoń do nas.

adres e-mail: palacykpodlipami@palacyk.com.pl
Nr telefonu:  601 954 599
adres pocztowy: Pałacyk pod Lipami, ul. Poznańska 35, Swarzędz 62-020

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia usługi dostępnej w Pałacyku pod Lipami 

oraz pozyskaliśmy je z monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie posesji.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich – na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b, lit. f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym do:

 Pełnego korzystania z usług Pałacyku, w tym dokonywania rezerwacji

 Zmian w dokonanej rezerwacji lub jej ewentualnego anulowania

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i 
rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu : MABOR Sp.J.  ,   którym jest:  



 zapewnienie obsługi usług płatniczych;

 przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania 
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 prowadzony monitoring jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku  oraz ochrony osób i 
mienia.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT 

Aby móc świadczyć Ci pełnowartościową usługę potrzebujemy następujących danych:

 imię i nazwisko, adres, telefon;

 w przypadku frm: NIP, nazwa frmy, adres frmy, telefon;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych 
np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest 
dobrowolne. 

Jakie masz uprawnienia wobec : Pałacyku  pod Lipami w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, 
prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
proflowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne;

 w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla 
których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec
przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w 
związku ze świadczeniem usług oferowanych dziecku;

 w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są 
nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam 
sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie 
będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne 
Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do 



czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu; 

 w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na 
podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób 
automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się 
znalazłeś/aś,

 Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są 
proflowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 W przypadku nieuregulowanych płatności możemy Twoje dane udostępnić frmie Inkaso 

Hermański, która świadczy dla nas usługi windykacyjne

 Możemy również udostępnić Twoje dane frmie Comarch, która wspiera nasz dział księgowy

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres do 6 lat ze względu na wykonanie obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 
dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie 
nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez proflowanie) w sposób 

wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie proflowania).
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