
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

1. Zgodnie z art. 13. ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”)ul. W.K. Roentgena 5, 02-

781 Warszawa. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB można się skontaktować telefonicznie lub e-mailowo. 

Telefon 22 5462889, e-mail iod@pib-nio.pl 

3. Dane osobowe z zakresu Karty Rejestracyjnej przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz 

świadczenia usług hotelarskich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

wykonania usługi. 

4. Hotel będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zgodnie z:  

a) art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu niezbędnym do wykonania umowy (umowa o świadczenie usług 

hotelarskich) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (rezerwacja pobytu). 

b) art 6 ust. 6 lit. c) w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego np. wynikającego  

z przepisów podatkowych lub rachunkowych. 

c) art. 6 ust. 1 lit. f) w celu niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora w zakresie: tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, 

dochodzenia roszczeń. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa; podmioty kontrolne i nadzorcze; procesorzy w związku ze zleconymi przez nas 

działaniami; osoby lub podmioty wykonywujące na rzecz Administratora usługi doradcze, 

konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną lub techniczną, firmy transportowe i taksówkarskie w 

sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej. 

6. Karta rejestracyjna/skierowanie do Hotelu Pani/Pana dotyczące będą przetwarzane przez okres 2 

lat. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o czas przedawnienia roszczeń, 

jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń 

lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie 

i przez czas wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości i prawa 

podatkowego oraz o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz ich 

poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo wycofania udzielonej zgody w 

dowolnym momencie, prawo otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. 

8. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 
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