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OBOWIĄZEK 
INFORMACYJNY 

Kto jest administratorem Państwa 
danych osobowych?  
 
Administratorem Danych Osobowych 

(Administrator) jest: Hotelu Browar 

Kościerzyna Sp. z o.o. Sp. K., ul. 

Słodowa 3, 83-400 Kościerzyna., NIP 

591-169-45-53. 

 

Na jakiej podstawie będziemy 

przetwarzać Państwa dane osobowe?  

Podstawa przetwarzania danych 

osobowych zależna będzie od tego jakie 

dane i w jakim celu będziemy 

przetwarzać. Zawsze ograniczamy ilość i 

rodzaj wymaganych od Państwa danych 

osobowych i wymagamy tylko tych, które 

są niezbędne do wykonania umowy.  

W przypadku podania danych 

osobowych przy zameldowaniu się w 

naszym hotelu nie musimy prosić o 

Państwa zgodę na ich przetwarzanie, 

ponieważ dane te są niezbędne do 

wykonania umowy. Podstawą 

przetwarzania będzie zatem art. 6 ust. 1 

lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). 

W przypadku podania danych 

wrażliwych, w szczególności tych 

dotyczących stanu zdrowia, które to 

dane są niezbędne do tego, aby w 

sposób prawidłowy i rzetelny wykonać 

usługi w Hotelu Browar Kościerzyna 

dane te będą przetwarzane na 

podstawie art. 9 ust. 2 lit. a (RODO), 

czyli w oparciu o wyrażoną przez 

Państwa zgodę. 

W przypadku kierowania do Państwa 

treści marketingowych podstawą prawną 

przetwarzania jest nasz uzasadniony 

interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f ( 

RODO). Treści marketingowe kierowane 

będą drogą komunikacji, na którą 

wyrazili Państwo zgodę.  

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać 

podane przez Państwa dane do innych 

celów poprosimy o Państwa wyraźną 

zgodę na przetwarzanie danych w tym 

celu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.a.  

Do czego będziemy używać Państwa 

danych osobowych ?  

Dane będą przetwarzane w celach 

realizacji świadczonych przez Hotel 

Browar Kościerzyna usług oraz w celach 

marketingowych, gdy wyrazicie Państwo 

na to zgodę. 

Jak nie będziemy przetwarzać Państwa 

danych osobowych?  

Państwa dane osobowe nie podlegają 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu.  
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Jak długo będziemy przechowywać 
Państwa dane ? 

Dane osobowe przetwarzane na 
podstawie zgody, będą przechowywane 
do czasu cofnięcia przez Państwa 
zgody. Dane osobowe przetwarzane w 
celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze będą 
przechowywane na czas zgodny z 
obowiązującymi przepisami z 
uwzględnieniem przedawnienia roszczeń 
oraz zobowiązań podatkowych.  

Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne jednak niezbędne w celu 
realizacji usługi. W przypadku 
konieczności wyrażenia zgody, możecie 
wyrazić Państwo zarówno wszystkie 
zgody lub niektóre z nich, jak i nie 
wyrazić żadnej zgody. W każdej chwili 
możecie Państwo cofnąć każdą z 
udzielonych zgód bez ponoszenia 
negatywnych konsekwencji. Aby cofnąć 
zgodę wystarczy wysłać e-mail na adres 
recepcja@starybrowarkoscierzyna.pl, 
zadzwonić pod numer 
telefonu     +48 516 012345 lub przesłać 
wiadomość pocztą tradycyjną na adres 
Hotel Browar Kościerzyna ul. Słodowa 3, 
83-400 Kościerzyna z dopiskiem 
„Inspektor Ochrony Danych”. Cofnięcie 
zgody nie wpływa na legalność 
przetwarzania Państwa danych przed jej 
cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia 
przetwarzanie danych osobowych jest 
legalne.  

Co mogą Państwo zrobić z 
przekazanymi nam danymi osobowymi?  
Macie Państwo prawo: 
a)  dostępu do swoich danych 
osobowych; 
b)  do sprostowania swoich danych 
osobowych; 
c)  do usunięcia danych; 
d)  do ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych 
e) do przenoszenia danych; 

f)  do wniesienia sprzeciwu oraz prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie; g)  do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Komu możemy przekazać Państwa dane 
osobowe?  

Państwa dane osobowe mogą być 
ujawniane przez nasze spółki, Hotel 
Browar Kościerzyna Sp. z o.o. Sp. K., 
Browar Kościerzyna Sp. z o.o. Sp. K., 
podmiotom z nami współpracującym 
(odbiorcom) na podstawie umów 
powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności 
podmiotom realizującym usługi pocztowe 
i kurierskie, podmiotom świadczącym 
usługi z zakresu BHP, prawne, 
windykacyjne, archiwizacji. Twoje dane 
osobowe będziemy przetwarzać do 
czasu udzielenia niezbędnych informacji 
nie dłużej jednak niż do czasu 
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń jeśli 
takie powstaną. Państwa dane mogą być 
przekazane Policji oraz innym organom 
ścigania lub odpowiednim urzędom na 
ich wezwanie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Państwa dane nie będą przekazane do 
państwa trzeciego - poza Europejski 
Obszar Gospodarczy lub organizacji 
międzynarodowej.  

Monitoring: 
Informujemy, że na terenie Hotelu 
zainstalowany jest monitoring w celach 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa gości hotelowych oraz 
ochrony mienia. 

 

 

Dyrekcja Hotelu Browar 

Kościerzyna 
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