
Polityka prywatności 

W celu realizacji obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przekazujemy 
„klauzulę informacyjną” z prośbą o zapoznanie się. 

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest O.W. „Cztery Pory Roku” z siedzibą w 
Dźwirzynie 78-131 przy ul. Spacerowej 2A. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi 
informacyjnej.  

2. Przedstawicielem Administratora jest Łukasz Szczupakowski: 
lukas.szczupakowski@czteryporyroku.de 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celu świadczenia usług informacyjnych i 
rezerwacyjnych przez O.W. Cztery Pory Roku oraz w celach marketingowych. Podstawą 
prawną jest art. 6 ust. 1 lit a 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 - „RODO”. 

4. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie 
zgody na takie przetwarzanie. 

W zakresie usług O.W. Cztery Pory Roku twoje dane będą przetwarzane przez okres, w 
którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich 
świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle 
obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w 
celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres 
niezbędny do realizacji odpowiednich celów. 

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą, w 
uzasadnionych wypadkach, przetwarzane po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie 
jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w 
celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku 
dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów. 

6. Podanie danych jest dobrowolne 

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane. 

8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, 
możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec 
przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora 
danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem 



przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy 
także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 
przepisów ochrony danych osobowych. 


