
 
Informacja o danych osobowych dla gości Apartamentu Nosal 

1. 

Administratorem danych osobowych Gości Apartamentu Nosal w Zakopanym jest Anna Brzemińska-Czuchaj prowadząca 

działalność gospodarczą pod nazwą „APN” Anna Brzemińska-Czuchaj z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ulicy 

Samolotowa 8 m. 99. 

2. 

Celem, dla których Administrator przetwarza dane osobowe jest: 

a) obsługa składanych zapytań;    

b) rezerwacja Apartamentu Nosal; 

c) zawarcie i realizacja umowy najmu krótkoterminowego; 

d) dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Apartament Nosal szkodą wyrządzoną przez 

Gościa, lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Apartamentu Nosal; 

e) udokumentowanie wykonania usługi do celów podatkowych; 

f) odprowadzenie do Urzędu Miasta Zakopane opłaty miejscowej na podstawie prowadzonego Kwitariusza 

Przychodowego.  

 

3. 

Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Gości danych osobowych jest: 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne 

w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy, 

• art. 6 ust. 1 lit c RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków 

rachunkowych i podatkowych, 

• art. 6 ust 1 lit f RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 

trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z 

Umową. 

 

4. 

W przypadku zarezerwowania noclegu w Apartamencie Nosal za pośrednictwem portalu rezerwacyjnego, kategorie danych 

osobowych Gościa przekazane do Apartamentu Nosal przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i 

nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. Informację o dokładnym źródle, z którego Apartament Nosal 

pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać pod adresem mailowy: apartament-nosal@wp.pl. 

5. 

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 

 

• firmom świadczącym usługi wsparcia IT apartamentu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, 

• firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego; 

• firmom kurierskim i pocztowym; 

• Urzędowi Skarbowemu, Urzędowi Miasta Zakopane oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

6. 

Dane osobowe: 

• dotyczące składanych zapytań oraz rezerwacji – będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia 

zapytania/dokonania rezerwacji; 

• pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług najmu krótkoterminowego - będą przechowywane 

przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Apartamentu Nosal lub Gościa, 

w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. 

 

7. 

Każdy Gość ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora. Administrator udostępnia adres apartament-

nosal@wp.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. 

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. 
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Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG. 

 

9. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz 

adresu zamieszkania jest wymogiem dokonania rezerwacji oraz zawarcia umowy najmu krótkoterminowego. Brak 

podania danych osobowych uniemożliwi Apartamentowi Nosal dokonanie rezerwacji oraz zwarcie umowy najmu 

krótkoterminowego. 

10. 

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje 

profilowania. 


