
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub 
obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 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), informujemy, że : 
 
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, jest Leśny Dwór ul. Karkonoska 1 Karpacz 58-540 
 
Dane osobowe 

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. 
 

2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do 
ograniczenia ich przetwarzania. 

3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola  w procesie 
rezerwacji. 
 
Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na 
adres e-mail : lesnydwor.karpacz@gmail.com. 
 

4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie określone są w załączniku. 
 

Zobowiązania Administratora 

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i 
zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. 
 

2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach 
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy 
realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji. 
 

3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. 
Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony. 
 
 

 
 
Postanowienia końcowe 
 
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W 
szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku: 

1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ 
na treść Regulaminu; 
 

2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej 
lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu; 
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