
Szanowni Państwo,

ry związku z wejściem w zycie z dniem z5 maja zor8r. Rozporządzenia Parlarrrentu Europejskiego
i Rady (L]E) zoró 16lg z dnia z7 kwietnia zo16r. ru sprauie ochrong osób fizycmych w al:iqzlal z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie susobodnego przepłgwu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy qs/ą6/WE (Dz. U. UE zoró poz. Lrr9), zwanym RODO, informujemy, żeAdministratorem
Danych, czyli podmiotem decydującym o tym, wjaki sposób Panstwa dane są przetwanane jest LEADER sp.
z o.o. z siedzibą w §tegnie przy ul. Wczasowej 7, teL 55 l 247 -72-g7,
adres e-mail: owbaltyk@owbaltyk.pl,
kontakt do inspektora ochrony danych osobowych Dańusz Kufel d.kufel@djrenoma.pl

Wszelkie dane, którymi dysponujemy, otu5rmaliśmy od Państwa, w związku zwlTyąw na§ą/m Ośrodku
Wypoczynkowym BAŁTYK i korrystaniem z naszych us}ug hotelowych, restauraryjnycb, realizacją umowy,
zamówienia,bąM organizacją imprez lub konferencji.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia Państwa pisemnej zgody na ich
przetwarzanie, którą w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać. Jednak w celu realizacji usługi i
wykonania umowy lub zamówienia, nieńędne jest ich podanie. Jeżeli przepisy prawa stanowić będą o
konieczności podania innych danych, będziemy się z Państwem pisemnie kontalłtowaó w tej sprawie.

Państwa dane osobowe są ppetwarzane zgodnie zart.6 Rozporądzenia, ust 1, pkt. b, c, f wcelu
realizacj i cąmności rwiązaly ę|1 21

o wykonaniem i realizacją umowy, zlecenia, zamówienia,
o świadczeniem uslug hotelowych
r świadczeniem usługrestauracyjnych
o or8anizacją imprez, konferencji, wesela
o obsłu8ą i realizacją z,apytań, próśb, rezerwacji skierowany
o ch do nas za pośrednictwem korespondencji pocztowej lub/i e-mail;
. zapewnieniem należytej obsługi Gościa;
o zapewnieniem bezpieczeństrra usług, które świadczymy;
o ewenfualnym postępowaniemwindykaqnnym naleźnosci (postępowanie sądowe,

komonricze);

_ 
Przepisy prawa wymagają od nas przeMłarzania Państwa danych w celu rca|izacjiczynności i operacji

podatkowych oraz rachunkowych.

LEADER §p. z o.o. może pnetwarzać Państwa dane w celach marketingowych tylko i wyłącznie, jeżeli
wcześniej wyrazili Państwo na to pisemną zgodę.

7.apałniamy, Ż jako Administrator Danych doHadamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczenstr,vo i
ochronę Państwa danych osobowych. Podejmujemywszelkie działania i środki, abyspelniaćwymagania
ustawowe i prawne względem swoich Gości i partneńw biznesowych.

Wkażdym, dowolnym momencie, mają Panstwo prawo do:

o dostQpu do swoich danych,
o do spro§towania, zaktualizowania danych,
r do usunięcia danych znaszejbazy,
o do ograniczenia ich przetwarzania,
o do przeniesienia danych do innego Administratora,
r do bycia zapomnianym,
o do wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą wykorzystania danych

jest nasz prawnie rrzasadniony interes, interes publiczny lub cele statystyczne,
o do niepodlegania automatycznemu podejmowaniu deryzji, wtym profilowaniu (Państwa

dane nie są, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany),
o do ńożrcnia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Umędu Ochrony Danych

Osobowych, w sytuadi stwierdzenia lub/i podejrzenia wysĘpienia nieprawidlowości w
przetwarzaniu PańsMa danych.



LEADER sp. z o. o. nie udostępnia danych osobowych swoich Gości i partnerów bżnesowych. Państwa
dane mogą znstać przekazane podmiotom, łtóre biorą udzial w realizacji świadczonychprzez nas usług,
umowy, zlecenia, czy zamówienia.

Państwa dane osobowe mogą by udostępnione podmiotom publicznym (policja, komornik, sąd), tylko na
ich pisemnywniosek.

LEADBR sp . z o.o. przechowuje Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres,
w którym znbowiąz,anyjest do ich przechowywania, gromadzenia danych oraz dokumentów zawierająrych
dane, d}a udokumentowania i potwierdzenia spełniania wymagań prawnych, czy u,rrozliwienia kontroli
uprawnionym oĘanom publicznym.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Niniejsze pismo ma charakter informacyjny i nie wymaga odpowiedzi.

Dńęku§ elng, żrc j esteścźe Politstuso z nątnź

LEADER sp. z o.o.
O śr'o, dek Wyp o czgnkoury BAŁTYK


