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nie potrzebują wszystkich naszych danych - jeśli niektóre
pytania w kwestionariuszu wzbudzają nasze wątpliwości
powinniśmy zapytać o ich podstawę prawną
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mają również obowiązek poinformować o celu zbierania tych
danych i komu zostaną one przekazane
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mogą wykorzystywać nasze dane osobowe w celu
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Dane, które należy podać przy meldowaniu się w hotelu
to: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia,
adres miejsca pobytu stałego, data przybycia i zamierzony czas
trwania pobytu, numer i seria dokumentu stwierdzającego
tożsamość.
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tożsamość.

Pamiętajmy – nikomu nie wolno zatrzymać, przetrzymać naszego
dokumentu tożsamości. Ważne jest, aby pilnować go
i nigdzie nie zostawiać, ani recepcjoniście w hotelu, ani
w wypożyczalni rowerów, kajaków itp.
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Jeśli mamy do podpisania umowy – o przetwarzaniu danych
osobowych itp. musimy dokładnie się z nią zapoznać – jeśli tego nie
zrobimy, możemy paść ofiarą nieuczciwych firm.
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