POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§1
1. Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz §3 i §4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr
100, poz.1024) ustala się następujące wytyczne polityki bezpieczeństwa danych osobowych
przetwarzanych w Hotelu dla psów „Bryś”.
2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Hotel dla psów „Bryś”. Hotel dokłada
wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony
udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony internetowej hotelu
i wypełniania Formularzy pobytu psa w hotelu „Bryś” oraz w tym celu podejmuje wszelkie
niezbędne działania.
§2
1. Celem polityki bezpieczeństwa jest ustanowienie zasad i reguł postepowania, które stosuje
Hotel dla psów „Bryś”, aby właściwie wykonać obowiązki Administratora danych w zakresie
zabezpieczenia danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Marzena Kruk zamieszkała Bęczarka
nr 299, 32-444 Głogoczów, zwana dalej Administratorem.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających z Hotelu:
imię i nazwisko; adres zamieszkania właściciela psa (ulica, numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość); numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres
odbioru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 2 jest niezbędne do realizacji umowy
pobytu psa w hotelu.
5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Hotelu dla psów „Bryś”:
- weterynarz, w przypadku nagłego zachorowania zwierzęcia
7. Hotel dla psów „Bryś” nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych
zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies
to małe pliki tekstowe wysyłane przez hotel i przechowywane na Państwa komputerze
zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej
hotelu.
8. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając
opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator strony internetowej hotelu
nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies
w przeglądarce.
9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne
są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
10. Polityka Bezpieczeństwa ma zastosowanie do zbioru danych osobowych niezależnie od formy
ich przetwarzania, np.:
a) w sposób tradycyjny, w szczególności w kartotekach, rejestrach, skorowidzach, księgach,
wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych,
b) w systemach informatycznych.

11. Ochronie podlegają wszystkie dane osobowe przetwarzane przez hotel, również te, które
powierza do przetwarzania innym podmiotom.
12. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak
również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na
życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
13. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych.
§3
1. Hotel dla psów „Bryś” nie tworzy zbiorów danych osobowych i nie gromadzi danych
osobowych innych niż niezbędne dla realizacji celów określonych w § 1.
2. Do obowiązków Administratora należy w szczególności:
a) podejmowanie odpowiednich i niezbędnych kroków mających na celu zapewnienie
prawidłowej ochrony danych osobowych,
b) egzekwowanie rozwoju środków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
c) poddawanie przeglądom skuteczność polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych;
3. Hotel dla psów „Bryś” zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta. Niepodanie
wskazanych w na stronie internetowej hotelu oraz w Formularzu pobytu psa w hotelu „Bryś”
danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi pobytu psa w hotelu skutkuje brakiem
możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług.
4. Hotel dla psów „Bryś” zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności
serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w
zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób
widoczny i zrozumiały.
5. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych
wobec operatora strony internetowej Hotelu dla psów „Bryś”, o ile roszczenia te nie będą
wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
6. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa
zadane pod adresem e-mail: hotel.brys@gmail.com.
§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Polityką mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r., Nr 100, poz. 1024).
2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Hotelu dla psów „Bryś”.

