Polityka prywatności
Szanowni Państwo informujemy, że:
Hotel Restauracja "Rywa Verci" szanuje prawo użytkowników do ochrony prywatności oraz
danych osobowych. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek w
niektórych sytuacjach konieczne do realizacji celu przetwarzania.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hotel Restauracja "Rywa Verci" Grzegorczyk Ryszard z siedzibą: ul. Partyzantów 3, 28-130 Stopnica
- tel. kom. +48 601-680-259
- tel. kom. +48 733-630-380
- tel./fax. +48 (041) 377 91 11
- e-mail: rywa13@wp.pl
2. Państwa dane osobowe podane podczas dokonywania rezerwacji (tel./email),
przetwarzane będą w celu:
- konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usługi hotelarskiej tj.:
udzielenie informacji o dokonanej rezerwacji oraz zarezerwowania miejsc noclegowych.
- prowadzenia analiz statystycznych.
- dochodzenia ewentualnych roszczeń.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych podczas rezerwacji jest warunkiem podjęcia
działań do zawarcia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej, a konsekwencją niepodania
tych danych będzie niemożliwość zarezerwowania noclegu.
4. W przypadku odwołania rezerwacji Państwa dane osobowe przetwarzane będą do dnia
planowanego przyjazdu, a następnie zniszczone.
5. Po przyjeździe do hotelu Państwa dane przetwarzane będą w celu zawarcia, realizacji i
rozliczenia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy
profilowania.
8. Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.
Państwa dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione
przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9. Strona rywaverci.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Ciasteczka to małe pliki
tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na
komputerach, laptopach lub smartfonach, aby m.in. ułatwić korzystanie ze stron WWW.
Ciasteczka wykorzystujemy w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu oraz
zbierania danych statystycznych (licznik wizyt). Nie wykorzystujemy ciasteczek do
identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych. Każdy użytkownik może zablokować
ciasteczka z poziomu ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania
ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie.
10. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego rywaverci.pl akceptujecie
Państwo zasady zawarte w Polityce prywatności naszej witryny. Wszelkie zmiany w Polityce
prywatności będą publikowane na tej stronie.

