
 

OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

 

Adres naszej strony internetowej to: www.hostelbialogard.pl 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: „Ambulatorium” Sp. z o.o.  z siedzibą w 78-200 Białogard, 

ul. Mickiewicza 6 b, NIP: 672-00-12-603, REGON: 330285139. Kontakt do Administratora to: 

ambulatorium2008@wp.pl. tel. +943123099, bądź pisemnie na adres siedziby. 

2. Dane osobowe w „Ambulatorium: Sp. z o.o. będą przetwarzane w następujących celach:  

 zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich;  

 dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku ze szkodą poniesioną przez „Ambulatorium”  Sp. z o.o.,                  

a wyrządzoną przez gościa hostelu lub obrony przed roszczeniami gościa w stosunku do „Ambulatorium”             

Sp. z o.o.;  

 udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych(art. 86 Ordynacji Podatkowej);  

 zapewnienia bezpieczeństwa gościom hostelu i innym osobom przebywającym na terenie hostelu za pomocą 

monitoringu;  

 spełnienia obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej); 

 do przetwarzania danych osobowych także w celach marketingowych administratora  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem „Ambulatorium” Sp. z o.o.  jest zapewnienie bezpieczeństwa 

gościom, dochodzenie ewentualnych roszczeń i marketing własnych produktów lub usług. 

4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług dostępnych na stronie 

www Administratora.  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres dokonywania 

czynności przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie danej usługi i okres 

przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych (np. przez okres 

na rozpatrywanie reklamacji lub dochodzenia roszczeń). 

5. Ponadto „Ambulatorium” Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek 

będzie wynikać z przepisów prawa oraz dane będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz 

po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy o rachunkowości.  

6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług 

dostępnych na stronach Administratora (tj. niezbędne do zawarcia i wykonania umów o świadczenie tych 

usług). 

8. Przysługują Ci następujące prawa:  

1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), 

2. prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), 

3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), 

5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), 

6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 
21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), 

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) GIODO. 
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