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Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 
 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Hotel Professionals Sp. z o.o. (KRS: 0000491414, 
REGON: 147079810, NIP: 5252573212) oraz Hotel Professionals Management Group Sp. z o.o.  (KRS: 
0000639470, REGON: 365568864, NIP: 7010620498) z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Jerozolimskie 
65/79, 00-697 Warszawa (Spółka/i) 

 
2) Państwa dane osobowe mogą zostać pozyskane przez Spółki bezpośrednio od Państwa za pośrednictwem 

formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, wiadomości email skierowanej do 
Spółek lub ich pracowników lub współpracowników,  w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem 
tradycyjnej poczty, w postaci wizytówek przekazanych przez Państwo przy okazji spotkań i wydarzeń 
biznesowych, a także w związku ze świadczonymi przez nas na Państwa rzecz usługami w ramach umowy 
podpisanej między Państwa firmą a biurem Hotel Professionals Sp. z o.o. lub Hotel Professionals Management 
Group Sp. z o.o. Część danych może również zostać pobrana ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m.in. z 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) lub strony internetowej Państwa firmy. 
 

3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora są działania niezbędne do 
wykonania zawartej z Państwem umowy lub podjęcia przez Administratora działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, takich jak wysłanie oferty czy podjęcie rozmów negocjacyjnych w celu dostosowania naszych 
usług do Państwa potrzeb /art. 6 ust. 1 lit.b) RODO/. Ponadto w przypadku zawarcia między nami umowy 
współpracy Państwa dane są przez nas przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na 
Administratorze - udokumentowania prawidłowego wykonania wszelkich czynności wynikających z umowy 
/art. 6 ust. 1 lit. c) RODO/ oraz prawnie uzasadnionym celem Administratora /6 ust. 1 lit. f) RODO/, w 
szczególności dochodzeniem ewentualnych roszczeń. W przypadku danych pozyskanych od Państwa w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda /art. 6 
ust. 1 a)/. 
 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla nawiązania z Państwem 
kontaktu, zawarcia umowy i wykonania usługi, czy też przeprowadzenia rekrutacji (w przypadku kandydatów 
do pracy). 

 
5) Spółki po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od Państwa decyzji usuwa lub 

zwraca Państwu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne 
przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. Okres przetwarzania danych zależy od celu 
przetwarzania i przepisów prawa. W przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody 
przechowywane są one do czasu jej wycofania.  
 

6) Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom, pracownikom i współpracownikom Spółek oraz w 
niektórych przypadkach zewnętrznym podmiotom świadczącym na rzecz Spółek obsługę księgową i 
informatyczną, i prawną. 
 

7) Biorąc odpowiedzialność za Państwa dane osobowe Spółki wdrożyły procedury organizacyjne i zabezpieczenia 
technicznie mające na celu zapewnienie należytej ochrony przekazywanych nam danych osobowych.  
 

8) Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez biura 
Hotel Professionals Sp. z o.o. oraz Hotel Professionals Management Group Sp. z o.o.. 
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I. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa wycofana. 

 
II. Mają Państwo prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani 
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują 
także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. 

 
Aby skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt mailowy na adres: ado@hotelpros.pl. Z administratorem 
można również skontaktować się pod numerem telefonu 22 630 55 10 lub za pomocą poczty tradycyjnej 
na adres: Hotel Professionals Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.  

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES 
 

I. w celu optymalizacji treści, monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z 
naszej witryny, a także w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkowników 
korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych 
użytkowników.  
 
Wykorzystywane są dwa typy plików cookies: 

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej 
przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia 

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. 
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia 
Użytkownika. 

II. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki 
internetowej. Informujemy, serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem tych 
zawartych w plikach cookies.  Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia dotyczące 
plików cookies, jednak ograniczenie stosowania plików cookies może mieć wpływ na 
poszczególne funkcjonalności naszej strony. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, 
bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie 
plików cookies.  

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Hotel Professionals sp. z o. o. i Hotel Professionals Management Group sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany 
zasad prowadzonej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie 
internetowej i oznaczona będzie nową datą. 
 

 
 

Wersja z dnia 24/05/2018 


