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Kwestie ochrony danych osobowych wciąż rodzą wśród przedsiębiorców wiele pytań 
i nasuwają wiele wątpliwości. Często przedsiębiorcy nie mają świadomości, że w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych ciążą na nich określone obowiązki, a skutki zanie-
dbań w tej sferze mogą być bardzo poważne, z sankcjami karnymi włącznie.

Ochrona danych osobowych 
w branży hotelarskiej 
– uwagi praktyczne

 takiej osoby przed zawarciem takiej umowy, 
 konieczność przetwarzania danych dla 
 realizacji prawnie usprawiedliwionego celu  
 administratorów lub odbiorców danych, o ile  
 przetwarzanie nie narusza praw i wolności  
 osoby, której dane dotyczą (co w szczególności  
 dotyczy marketingu bezpośredniego własnych  
 produktów lub usług administratora danych),
 zgoda osoby, której dane mają być przetwarza- 
 ne, przy czym nie może być ona domniemana  
 lub dorozumiana.
 Pierwsza z powyższych podstaw „legalizuje” 
przetwarzanie danych wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do wykonania umowy z klientem, 
nie jest natomiast wystarczająca do wykorzy-
stywania danych w innych celach np. w celach 
marketingowych. Druga z podstaw znajdzie 
zastosowanie dla przetwarzania danych dla 
celów marketingowych, ale co istotne, co do 
zasady obejmuje ona wyłącznie marketing 
własnych usług lub produktów. W przypadku, 
gdyby dane miały być wykorzystywane dla 
prowadzenia marketingu innych podmiotów np. 
innych hoteli w grupie czy sieci prowadzonych 

 Właściwe ustrukturyzowanie przetwarza-
nia danych osobowych jest szczególnie istotne 
w tych branżach, w których są one niezbędne do 
właściwego funkcjonowania biznesu, a do takich 
należy branża hotelarska. W praktyce hote-
larskiej najistotniejszą kategorią przetwarza-
nych danych są dane osobowe klientów – gości 
hotelowych. Zapewnienie przetwarzania danych 
osobowych gości hotelowych w sposób prawi-
dłowy i zgodny z prawem, wymaga spełniania 
przez przedsiębiorcę – administratora danych 
szeregu wskazanych poniżej obowiązków.

 Podstawa przetwarzania danych 
 osobowych
 Aby przetwarzać dane administrator musi 
mieć ku temu podstawę prawną – swoiste uza-
sadnienie dla faktu, że dane przetwarza. Ustawa 
o ochronie danych osobowych zawiera szeroki ka-
talog takich podstaw legitymizujących przetwa-
rzanie danych. W praktyce hotelarskiej znaczenie 
mają trzy z nich, a mianowicie:
 realizacja umowy z osobą, której dane są 
 przetwarzane lub podjęcie działań na żądanie  
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przez odrębne podmioty podstawa ta może 
być kwestionowana. Z powyższych względów 
w praktyce najpewniejszą i dającą największe 
bezpieczeństwo podstawą przetwarzania będzie 
zgoda podmiotów, których dane mają być prze-
twarzane. Zgoda taka powinna określać m.in. 
cel i zakres przetwarzania i wskazywać podmio-
ty (kategorie podmiotów), którym administrator 
może dane udostępniać.
Najbardziej praktyczną metodą odbierania zgód 
jest zamieszczenie na karcie meldunkowej odpo-
wiedniej klauzuli, pod którą składa swój podpis 
klient. Nie wyklucza to oczywiście zbierania 
zgód za pomocą innych kanałów komunikacji 
np. mailowo czy on-line na stronie internetowej 
przedsiębiorcy.
 
 Obowiązek informacyjny
 Na administratorze danych osobowych ciąży 
obowiązek poinformowania osoby, której dane 
dotyczą m.in. o adresie swojej siedziby i peł-
nej nazwie, celu zbierania danych, odbiorcach 
danych lub kategoriach odbiorców, jeśli są oni 
znani w czasie zbierania danych, prawie osoby, 
której dane dotyczą do dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania.
W praktyce obowiązek ten najłatwiej wypełnić 
zamieszczając odpowiednią klauzulę informa-
cyjną na karcie meldunkowej.
W przypadku zbierania danych nie od osoby, 
której one dotyczą np. w przypadku pozyskiwa-

nia danych od innych spółek w grupie, admini-
strator jest zobowiązany dodatkowo poinformo-
wać podmiot danych m.in. o źródle, z którego 
uzyskał dane oraz o szczególnych uprawnie-
niach do wniesienia sprzeciwu.

 Bezpieczeństwo danych
 Na administratorze ciąży obowiązek za-
pewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, 
poprzez zastosowanie właściwych środków 
prawnych, organizacyjnych i technicznych. Ad-
ministrator w szczególności jest obowiązany:
 prowadzić dokumentację opisującą sposób  
 przetwarzania danych oraz zastosowane 
 środki bezpieczeństwa, zgodną z przepisami  
 prawa,
 wyznaczyć administratora bezpieczeństwa  
 informacji („data protection officer”),
 zezwalać na przetwarzanie danych wyłącznie  
 osobom posiadającym upoważnienie nadane  
 przez administratora danych,
 zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane 
 osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru  
 wprowadzone oraz komu są pokazywane,
 prowadzić ewidencję osób upoważnionych 
 do przetwarzania danych,
 stosować środki techniczne (w szczególności  
 sprzętowe i dotyczące oprogramowania)  
 zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania  
 danych.
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 Zgłoszenie zbioru do rejestracji
 Zasadą jest, że administrator danych przed 
przystąpieniem do ich przetwarzania, ma obo-
wiązek zgłosić do rejestracji przez Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiory, 
w których przetwarza dane osobowe. Zgłoszenia 
takiego dokonuje się na urzędowym formularzu, 
po spełnieniu wszystkich innych warunków 
zgodnego z prawem przetwarzania.
Dane można przetwarzać po zgłoszeniu zbioru 
do GIODO, przy czym wyjątek stanowią dane 
sensytywne, dotyczące m.in. podglądów poli-
tycznych i religijnych, stanu zdrowia czy skazań, 
których przetwarzanie dopuszczalne jest dopie-
ro po rejestracji zbioru.

 Przekazywanie danych osobowych 
 za granicę
 Polskie prawo dopuszcza przekazywanie 
danych w ramach Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego. 
Przekazanie danych osobowych do państwa 

Najpewniejszą i dającą największe 
bezpieczeństwo podstawą przetwa-
rzania danych osobowych jest zgoda 
podmiotów, których dane mają być 
przetwarzane. Zgoda taka powinna 
określać m.in. cel i zakres prze-
twarzania i wskazywać podmioty 
(kategorie podmiotów), którym 
administrator może dane udo-
stępniać. Najbardziej praktyczną 
metodą odbierania zgód jest za-
mieszczenie na karcie meldunkowej 
odpowiedniej klauzuli, pod którą 
składa swój podpis gość

spoza EOG może nastąpić, jeśli państwo 
docelowe daje gwarancje ochrony danych 
osobowych na swoim terytorium i zapewnia 
odpowiedni poziom ochrony danych osobo-
wych, przy czym oceny poziomu bezpieczeń-
stwa powinien dokonać sam administrator. 
Jeżeli państwo docelowe nie daje należytej 
rękojmi bezpieczeństwa, transfer danych jest 
dopuszczalny tylko po spełnieniu dodatkowych 
warunków. Ponieważ dokonanie oceny pozio-
mu bezpieczeństwa jest trudne i obarczone 
znacznym ryzykiem, w praktyce gospodarczej 
transfer danych dokonywany jest co do zasady 
na podstawie tych dodatkowych warunków. 
Z katalogu okoliczności,  wskazanych jako „le-
galizujących” transfer, w praktyce działalności 
hotelarskiej zastosowanie będzie mieć zasadni-
czo jedna – pisemna zgoda podmiotu, którego 
dane mają być przetwarzane. W przypadku 
niespełnienia tego warunku, transfer danych 
do państw spoza EOG wymaga uzyskania 
zgody GIODO. ◗

Nie masz pomysłu na hotel?
Nie wiesz, jak przyciągnąć gości?

Pomożemy stworzyć koncept nowej inwestycji 
(oferta dla nowych inwestorów)

Tchniemy nowego ducha w stare mury 
(oferta dla działających hoteli)

Eksperci w kreowaniu konceptu produktów hotelowych.
Doświadczenie poparte referencjami (projekty zrealizowane bądź w trakcie realizacji).


