Warszawa, 25.05.2018
Szanowni Państwo,

Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej
ochronie. BDB PROJECT PANORAMA HOTELS respektuje wszystkie
uprawnienia naszych klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować
kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO
(Rozporządzenie o ochronie danych osobowych , które obowiązuje od maja 2018 r.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i
jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań.

RODO - to lepsza ochrona Państwa danych, kontrola
nad tymi danymi i wiedza o tym co się z nimi dzieje.
W związku z wejściem RODO w życie, nie muszą Państwo nic robić.
To my dostosowaliśmy się do nowych przepisów.
Wszystkie usługi będą teraz świadczone – a nowe, rozwijane - w jeszcze bardziej
przejrzysty sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne
podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe. Oto one:

DZIĘKI RODO MOGĄ PAŃSTWO:

wiedzieć, jakie
dane
przetwarzamy –
i co z nimi
robimy

poprawić swoje
dane lub je
uaktualnić

przenieść swoje
zostać zapomnianym
dane
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Uczestnik Programu Panorama Hotels chcąc skorzystać z któregokolwiek z
powyższych uprawnień powinien przesłać odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej
na adres administratora danych.

Stosując RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH czyli
BDB PROJECT PANORAMA HOTELS, NIP 951 126 94 17,
ul. Buszycka 9A lok 2, 02- 869 WARSZAWA
tel/ fax : +48 22 643 92 58, + 48 696 882 566
mail dedykowany RODO: bok@panoramahotels.pl
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1. Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny oraz jej właściciela.
Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem
a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji.
Gwarancja ta jest udzielana przez niezależny podmiot, czyli wystawcę. Serwer poczty ee-mail domeny panoramahotels.pl znajduje się również, na wyżej opisanym serwerze z
zainstalowanym certyfikatem SSL.
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System, na którym przechowywane są dane klientów wyposażony jest w zaporę z
zabezpieczeniami zaawansowanymi. Na opisanym wyżej serwerze znajduje się strona
www.panoramahotels.pl
Strony te są zabezpieczone certyfikatem SSL .

2.
Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
Programu Panorama Hotels tj. realizacji na rzecz uczestników programu usług
hotelowych i gastronomicznych po dedykowanych, preferencyjnych cenach w grupie
zrzeszonych Hoteli Panorama Hotels tj. www.panoramahotels.pl
3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Program Panorama Hotels jest
następujący: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji, dane do
wystawienia faktury VAT.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Program Panorama Hotels
to zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Dane osobowe uczestników programu przetwarzane będą przez okres działania
Programu Panorama Hotels.
6. W celu należytego realizowania programu, dane osobowe uczestników Programu
Panorama Hotels mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców tj.:
hotelom uczestniczącym w Programie (aktualna lista hoteli znajduje się na
stronie www.panoramahotels.pl ), podmiotom zapewniającym prawidłowe działanie
programu tj.: podmiotom realizującym usługi prawne, księgowe, dostawcom usług
teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym uczestniczącym w realizacji
usługi.
7. Podanie przez klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu uczestnictwa w programie. Dane o
których mowa, klient może przekazać drogą telefoniczną, mailową, za pomocą
formularza kontaktowego na stronie www.panoramahotels.pl a także osobiście w
siedzibie firmy.
a. BDB PROJECT PANORAMA HOTELS CHRONI PAŃSTWA DANE
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ZGODNIE Z RODO ( rozporządzeniem o ochronie danych osobowych)

