Szanowny Kliencie,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) spółka COSY INN Apartamenty
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach będąca Administratorem
Pana/Pani danych osobowych informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka COSY INN Apartamenty
Sp. z o.o., dane kontaktowe: telefon 781 332 069, e-mail: kontakt@cosyinn.pl, dalej
jako „Administrator Danych Osobowych” bądź „Administrator”.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu należytej
realizacji umowy przez Administratora, w tym w szczególności w celu zapewnienia
należytej i profesjonalnej usługi świadczonej przez Administratora.
3. Administrator stosuje Politykę Ochrony Danych Osobowych, w której zawarte są
szczegółowe prawa oraz obowiązki Administratora w zakresie ochrony danych
osobowych osób fizycznych, których dane osobowe Administrator przetwarza.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu w treść obowiązującej Administratora Polityki
Ochrony Danych Osobowych.
5. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że wdrożył odpowiednie środki
techniczne, organizacyjne oraz inne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani
danych osobowych przed nieuprawnionym do nich dostępem osób trzecich, ich
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów
prawa oraz przed ich nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Pana/Pani dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio
chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
7. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez
Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane do zawarcia umowy
z Administratorem. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością
zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że
wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą:
e-maila: kontakt@cosyinn.pl oraz drogą pocztową: ul. Jana III Sobieskiego 11/18, 40082 Katowice lub przez osobiste zgłoszenie się do siedziby Administratora Danych
Osobowych.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia,
Norwegia i Lichtenstein.
10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez okres 3 lat
od dnia skorzystania przez Pana/Panią z usług świadczonych przez Administratora,
chyba że dłuższy okres jest niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń Administratora Danych Osobowych, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
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12. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz prawo do przenoszenia danych.
13. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje
bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.
14. Administrator Pana/Pani danych osobowych może udostępniać Pana/Pani dane
osobowe podmiotom trzecim wspierającym Administratora, to jest COSY INN
Apartamenty Sp. z o.o. w świadczeniu usług. W tym zakresie odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą podmioty świadczące usługi w zakresie:

- systemów rezerwacyjnych,
- podatkowo-księgowych,
- doradztwa prawnego,
15. Wymienione kategorie usługodawców w ramach zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych z Administratorem, gwarantują stosowanie
odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych przez siebie
przetwarzanych.
16. Ponadto Administrator Pana/Pani danych osobowych może przekazać dane osobowe
przez siebie przetwarzanie organom publicznym walczącymi z oszustwami oraz
nadużyciami.
17. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani
danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

