Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
Administratorem Twoich danych jest firma P.H.P.U. BODARPOL,Dariusz Krawiec z siedzibą pod adresem: 05091 Ząbki, ul. Poniatowskiego 12 lok.26, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, pod numerem NIP: 1250027101, REGON: 010312045. W sprawach związanych z
przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail:

happy.rose@op.pl . Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej
korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod
adresem : Villa Happy Rose, 76-156 Dąbki, ul. Słoneczna 2 lub telefonami:603767093, 500694091
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6 RODO w następujących celach:
– wykonania usługi noclegu – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi aż do czasu zakończenia
usługi,
– marketingu bezpośredniego – do czasu wykonania usługi lub złożenia sprzeciwu.
- w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes,
którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Klauzula :
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę P.H.P.U. BODARPOL,Dariusz Krawiec z
siedzibą w jak wyżej, w celu marketingowym.
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są
Google Analytics, Facebook.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości
marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania
zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli
dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania
Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia
zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze pod
adresem:Villa Happy Rose, 76-156 Dąbki, ul. Słoneczna 2. lub wysyłając wiadomość e-mail na
adres: happy.rose@op.pl . Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych
będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez firmę P.H.P.U.
BODARPOL w ramach zawieranych z Tobą umów.

