Klauzula informacyjna dla gości pokoi gościnnych
w Domu Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
zwane dalej RODO, przedstawiamy następujące informacje:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się przez e-mail: iod@wse.edu.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 wykonania umowy o świadczenie usługi noclegowej, której Państwo jesteście
stroną, a także do podjęcia działań na rzecz Państwa przed zawarciem tejże
umowy w celu dokonania rezerwacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wynika to m.in. z przepisów prawa podatkowego, które
nakłada na administratora danych obowiązek przechowywania dokumentów
księgowych przez okres 6 lat (przykład: korzystają Państwo z usługi hotelowej i
została wystawiona dla Państwa faktura)
 prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora
danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Składa się na to w głównej mierze
zabezpieczenie interesu Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w przypadku
konieczności dochodzenia roszczeń. Jednocześnie informujemy, że na terenie
Pokoi Gościnnych, jak i WSE zamontowany jest system monitoringu wizyjnego.
Nie obejmuje on oczywiście pokoi gościnnych oraz stref mających zapewnić
intymność. W związku z powyższym Państwa wizerunek może być
zarejestrowany i przetwarzany. Jest to czynione w trosce o ochronę zarówno
Pani/Pana osoby, Pani/Pańskiego mienia, jak i mienia Wyższej Szkoły
Ekonomicznej i jest to zgodne z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pani/Pana
wizerunek przetwarzany będzie maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od
zakończenia świadczenia usługi hotelowej.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy i
realizacji usługi noclegowej.
5. Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa. W przypadku jeżeli
rezerwacja nastąpiła poprzez strony zewnętrznych operatorów rezerwacyjnych
Wyższa Szkoła Ekonomiczna informuje, że Państwa dane osobowe zostały
pozyskane od firmy Booking.com B.V. (właściciela marki Booking.com).
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.
8. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani przetwarzane w
sposób zautomatyzowany.
9. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do przenoszenia danych, do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

