Политика за защита на личните данни
Уважеми клиенти,
Семеен хотел „Сигнал“ се стреми да поддържа добра политика и практика, осигуряващи максимална
защита на Вашите лични данни.
Вследствие на регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), в
сила от 25 май 2018 г., хотелът с юридическо име СИГНАЛ ЕООД се явява администратор на лични
данни.
Ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни във връзка с предоставяне на
хотелски услуги на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма според който: лицата извършващи
хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи по образец, утвърден от
Министъра на туризма. В регистъра се вписват личните данни на лицата – имена, ЕГН, пол, номер на
лична карта или паспорт, дата на раждане, гражданство, държава.
Ние използваме личните данни, за да Ви дадем информация, да обработим Ваша заявка и не на
последно място, за да Ви осигурим приятен престой в Хотела, както и да сме сигурни, че спазваме
законите, които регулират нашата дейност.
Съхраняваме Вашите данни в изпълнение на договорните ни отношения с Вас, относно престоя Ви в
хотела и прилежащите му съоръжения. Осъществяване на връзка с госта и изпращане на
информация към него. При регистрация на клиента в специализираната хотелска система в
съответствие чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма. Целта на обработването на лични данни е създаване
на адресна регистрация на госта. Тя се извършва от лице определено като „обработващ лични
данни“ по указание на администратора. Операцията „адресна регистрация на гост“ е допустима за
извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на
субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
Запазваме Вашите данни в съответствие със законово установените давностни срокове, в рамките
на които бихте могли да имате определени искания към нас във връзка с отношенията ни, като
издаване на фактура на физическо лице.
Семеен хотел „Сигнал“ не предоставя лични данни на трети лица, по никакъв повод, освен в
описаните в закона случаи.
Получатели, които имат законови правомощия да изискат от Хотела да предостави личните Ви данни
- Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, Агенция за защита на
потребителите, Министерство на туризма и други държавни, общински и регулаторни органи.
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