Administratorem danych osobowych jest Focus Hotels S.A. (ul. Fordońska 40 85-719 Bydgoszcz) (zwana dalej „Spółką”).
Informujemy, iż Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt - adres korespondencyjny: ul. Ludwika
Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@focushotels.pl
Dane osobowe osób kontaktowych wskazanych w niniejszej umowie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), w celach związanych z realizacją niniejszej umowy. Dodatkowo dane będą przetwarzane
także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO obowiązek prawny ciążący na administratorze należy rozumieć jako obowiązek
prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wynika on z ustawy o rachunkowości, dane osobowe przetwarzane w tym celu
będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrachunkowego. Dane osobowe dla celów kontaktowych
związanych z realizacja umowy będą przetwarzane do czasu trwania umowy.
Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów dochodzenia roszczeń, w trakcie trwania umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku ewentualnego wypowiedzenia umowy lub zakończenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako dochodzenie
roszczeń w postępowaniu cywilnym. Dane przetwarzane w tym celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy RODO. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Spółki, a także
podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom
bezpieczeństwa danych osobowych.

The Controller of personal data is Focus Hotels S.A. (Fordonska 40 street 85-719 Bydgoszcz) (hereinafter referred to as the
‘Company’). Please note that the Controller has appointed the Data Protection Officer with the following contact details:
address for correspondence: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, email: iod@focushotels.pl
The personal data of contact persons indicated in this Agreement will be processed under Article 6(1)(b) of Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) for the
purposes connected with the implementation of this Agreement. In addition, the data will also be processed under Article
6(1)(c) of the GDPR. The legal obligation of the Controller should be understood as an obligation to conduct financial
reporting, which results from the Accounting Act. The personal data processed for this purpose will be processed for the
period of 5 years from the end of the accounting period.
The personal data for contact purposes related to the performance of the Agreement will be processed throughout the term
of the Agreement.
In addition, personal data may be processed for the purpose of pursuing claims during the term of the Agreement under
Article 6(1)(b) of the GDPR, in the event of a possible termination of the Agreement or termination under Article 6(1)(f) of
the GDPR, whereby the legitimate interest pursued by the Controller should be understood as the pursuit of claims in civil
proceedings. The data processed for this purpose will be processed until the claims fall under the statute of limitations.
Each person has the right to access their data and rectify it, delete it, limit its processing, the right to transfer data, the right
to object to the processing. The data subject has the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data
Protection Authority when they consider that the processing of their personal data violates the provisions of the GDPR. Your
personal data may be disclosed to the employees and contractors of the Company, as well as to processing entities
(Processors), under concluded agreements, ensuring adequate security of personal data.
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