
 

I. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art.13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), dalej: „Rozporządzenie”, informuję, że:  

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ryszard Różański 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „Pod Różami” 

Ryszard Różański  Sklep, Hotel, Restauracja, Restauracja Różana z siedzibą 

w Jedlni-Letnisko, przy ul. Radomskiej 49, 26-630 Jedlnia-Letnisko, NIP: 796 

007 28 29 (dalej „firma Pod Różami” lub „Administrator”). Może się Pan/Pani 

skontaktować z Administratorem w dowolny sposób, np. telefonicznie pod 

numerem 501-044-752 lub (48) 32-22-141, korespondencyjnie na adres 

wskazany w zdaniu powyżej lub mailowo na adres hotel@pod-rozami.com.pl 

 

2. Podanie danych osobowych stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji, 

otrzymania oferty oraz współpracy z firmą Pod Różami. Podanie przez 

Pana/Panią danych osobowych jest zarówno wymogiem ustawowym 

(obowiązek wystawienia faktury VAT), jak i umownym. Brak podania danych 

osobowych uniemożliwi firmie Pod Różami zawarcie umowy/ wysłanie oferty / 

realizację przez firmę Pod Różami zlecenia, podjęcie współpracy oraz 

wystawienie faktur VAT.  

 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez  

okres niezbędny do wykonania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń 

związanych z tą umową, chyba że przepisy prawa będą wymagać 

przetwarzania przez okres dłuższy. W przypadku wysyłania informacji 

marketingowych Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu 

odwołania zgody na wysyłanie wiadomości. 

 

4. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, 

utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym 

z obowiązującymi przepisami. 

 

5. Firma Pod Różami przetwarza Pana/Pani dane osobowe zależnie od zakresu 

umowy/współpracy/interesu obu stron, lecz nie w większym zakresie niż 

następujące: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), 

dzień i miesiąc urodzenia, adres, kraj stałego zamieszkania, numer karty 

kredytowej, data i godzina rezerwacji, preferencje żywieniowe). 

 



6. Firma Pod Różami przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących 

celach: 

● Współpracy z firmą Pod Różami. 

● Wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a firmą Pod Różami, 

w tym w szczególności w celu umożliwienia Pani/Panu korzystania z usług 

wykonywanych przez firmę Pod Różami. 

● Przyjęcia rezerwacji drogą elektroniczną poprzez portale tj. booking  

● Przesłania informacji marketingowej zawierającej ofertę. 

● Monitorowania poziomu zadowolenia Pani/Pana z naszych usług.  

● Wystawiania i otrzymywania faktury VAT. 

● Dochodzenia i obrony roszczeń. 

 

7. Firma Pod Różami przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: 

• W celu realizacji lub weryfikacji zamówienia dokonanego przez sklep 

internetowy: www.sklep-pod-rozami.com.pl 

 

  

8. Firma Pod Różami może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym 

kategoriom podmiotów z którymi firma zawarła umowę powierzenia danych 

osobowych: 

● kancelariom prawnym świadczącym na rzecz Pod Różami usługi prawne, 

● podmiotom świadczącym na rzecz Pod Różami usługi księgowe. 

● podmiotom świadczącym na rzecz Pod Różami usługi związane ze wsparciem 

informatycznym i programistycznym, 

● operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do 

świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Pod Różami 

● innym podmiotom, z którymi firma Pod Różami zawarła umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w tym także  pracownikom. 

 

9. Jeśli przekazuje nam Pan/Pani swoje dane samodzielnie, przekazanie to jest 

dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości 

zawarcia i wykonania umowy przez firmę Pod Różami. 

10. W sytuacjach wskazanych w Rozporządzeniu ma Pan/Pani prawo do dostępu do 

Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, 

a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania ich przeniesienia do innego 

administratora danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób 

zautomatyzowany. 

11. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 

przez Administratora będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia. 



12. Administrator nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu Pana/Pani danych 

osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób 

na Pana/Panią wpływać. 

 

II. Monitoring 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia informuje się, iż: 

1. Administratorem systemu monitoringu jest  firma Pod Różami. 

 

2. Dane utrwalone na nagraniu w postaci wizerunku osób będących w zasięgu 

oznaczonych kamer monitoringu wizyjnego są przetwarzane na podstawie 

usprawiedliwionego interesu administratora danych. Usprawiedliwiony interes 

administratora polega na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze 

objętym monitoringiem, tj. w Jedlni-Letnisko, ul.Radomska 49 w głównej siedzibie 

firmy Pod Różami (tj. Restauracja, Sklep Top Market, Sala eventowa, zaplecze 

kuchenne, parking itd._ 

 

3. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni, a w przypadku 

naruszeń prawa/ incydentów zostaną zabezpieczone na okres odpowiadający 

okresom dochodzenia roszczeń wskazanym przez uprawnione organy ścigania. 

 

4. Dostęp do monitoringu mają pracownicy firmy oraz upoważnione do tego osoby 

i  organy ścigania. W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa należy 

zwrócić się z pisemnym wnioskiem o przejrzenie i zabezpieczenie nagrań do 

Administratora Danych Osobowych (hotel@pod-rozami.com.pl). 

 

5. Firma Pod Różami  przetwarza dane osobowe u  dostawców usług informatycznych 

poza obszarem EOG, na podstawie standardowych klauzul umownych. 

 

6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 

dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje 

Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania 

przeniesienia danych do innego Administratora, a także prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

III. Polityka „cookies” na stronie internetowej www.pod-rozami.com.pl  

1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” 

(„ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe 

w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego 

http://www.pod-rozami.com.pl/
http://www.pod-rozami.com.pl/


w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach firmy Pod Różami, a dane z nich są 

odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” 

można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ . 

2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 

1 lit. f  Rozporządzenia, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia 

usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do 

indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez 

użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie 

analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby 

administratora strony. 

3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie 

ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy 

pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się 

niemożliwe. 

4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą: 

a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. 

dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie 

wszystkich funkcji witryny 

b. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania 

niektórych pól przy rejestracji 

c. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za 

pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych 

udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych 

osobowych. 

5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony 

z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani 

też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą 

przekazywane do innych podmiotów, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę 

zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są 

następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć. 

7. Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 


