
 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Celem wykonania ciążącego na nas obowiązku informacyjnego, wynikającego z treści 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej zwane RODO), prosimy o 

zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

 

Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Toruńska Infrastruktura Sportowa 

Sp. Z. o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń. 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Przekazywane przez Państwa dane osobowe są konieczne i niezbędne dla prawidłowego 

świadczenia usługi noclegowej przez Hotel Meeting. Podstawę przetwarzania danych 

stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

 

Odbiorca danych 

Przekazywane przez Państwa dane osobowe pozostają w dyspozycji Administratora oraz 

są przekazywane podmiotom zewnętrznym z nim współpracujących, w zakresie 

koniecznym i niezbędnym dla prawidłowego wykonania usługi noclegowej. 

 

Czas przechowywania danych 

Przekazane przez Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez 

czas wykonywania usługi na rzecz Klienta, jak również przez okres 6 lat od dnia 

następującego po ostatnim dniu świadczenia usługi przez Hotel Meeting. 

 

Przysługujące uprawnienia 

W związku z udostępnianiem swoich danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: 

- Prawo do żądania dostępu do swoich danych 

- Prawo do sprostowania dostępu do swoich danych 

- Prawo do żądania usunięcia swoich danych 

- Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych 

- Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

- Prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora 

- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem danych lub w 



 

 

związku z ich przechowywaniem i przetwarzaniem przez Administratora bez odpowiedniej 

podstawy prawnej 

 

Jeśli zamierzasz skorzystać z kompleksowej usługi noclegowej oraz gastronomicznej w 

naszy Hotelu – zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla naszej współpracy – ze względu na 

charakter prowadzonej przez nas działalności. 

W związku z tym Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach związanych ze 

świadczeniem przez nas usług, a w szczególności w celu zapewnienia kompleksowej usługi 

noclegowej oraz gastronomicznej, a także - jeśli się zgodzisz - w celach 

marketingowych/informacyjnych. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw 

wobec dalszego przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych/informacyjnych. 

Aby odwołać swoją zgodę wystarczy, że skontaktujesz się z nami. 

Ponadto przysługuje Ci prawo do wglądu w treść dotyczących Cię danych, w każdej chwili 

możesz również zażądać ich poprawienia, zmiany, usunięcia lub przeniesienia do innego 

podmiotu administrującego. 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z 

przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z rozporządzeniami unijnymi. 

Jednocześnie jeśli uważasz, że w jakikolwiek sposób naruszamy Twoje dane osobowe, 

przysługuje Ci prawo do złożenia odpowiedniej skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (dawniej zwanym GIODO - Głównym Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych). 

 

Ciasteczka (cookies) 

Strona internetowa naszej firmy, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików 

cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego 

urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich 

funkcjonalności naszej strony. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego 

urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji 

Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie 

plików cookies w przyszłości. 

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów: 

– zapamiętywania informacji o Twojej sesji 

– statystycznych 

– marketingowych 

– udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności strony 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej 

przeglądarce możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten 

temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie 



 

 

wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której 

używasz: 

– Firefox 

– Chrome 

– Safari 

– Internet Explorer / Microsoft Edge 

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii. 

Usługi Zewnętrzne 

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczenia usług przez nasza firmę, Twoje 

dane osobowe są przekazywane do podmiotów bezpośrednio z nami współpracującymi, 

które pozwalają nam na właściwe świadczenie usługi noclegowej oraz gastronomicznej na 

najwyższym możliwym poziomie. 

 

Kontakt z Administratorem 

Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych 

osobowych, lub po prostu chcesz zapytać o coś wiązanego z naszą Polityką Prywatności 

napisz na adres e-mail: recepcja@hotelmeeting.pl 

Nasze dane korespondencyjne to: 

Hotel Meeting 

ul. Generała Józefa Bema 73-89 

87-100 Toruń 


