
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (Dz.  Urz.  UE L 119  z
04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska, ul. Pułaskiego 71/1,

33-380 Krynica-Zdrój NIP: 9510055950, REGON 010973924-00043, e-mail: rodo@silesiakrynica.pl, zwany w dalszej części niniejszej Klauzuli
Informacyjnej „Administratorem”,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wyrażonej zgody, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:

 zawarcia  i  realizacji  przez  Administratora  umowy o świadczenie  usług oferowanych przez  Administratora,  a  w  szczególności  usług  hotelowych,
gastronomicznych oraz rehabilitacyjnych,

 wystawiania faktur, a także przesyłania ich za pomocą poczty elektronicznej, systemów informatycznych typu EDI. 
 wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,
 dochodzenia  i  rozpatrywania  ewentualnych  roszczeń  związanych  z  zawartą  z  Panią/Panem  umową  o  świadczenie  usług  oferowanych  przez

Administratora,
 kontaktu w celach informacyjnych o pozostawionych rzeczach osobistych oraz ochronie mienia na czas pobytu,
 marketingu  bezpośredniego  usług  oferowanych  przez  Administratora  w czasie  trwania  umowy,  a  także  po  jej  zakończeniu,  w  celu  przekazania

informacji o usługach i warunkach ich realizacji oraz prowadzonych akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych, 
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy

przepisów prawa, odbiorcom na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, a w innych przypadkach dane będą przekazywane tylko za zgodą
osoby, której dane dotyczą, 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska, ul. Pułaskiego 71/1, 33-380
Krynica-Zdrój,

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  10  lat.  Natomiast  dane  osobowe  przetwarzane  przez  monitoring  wizyjny  będą
przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z
monitoringu przez okres dłuższy,

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania  oraz  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może  skutkować  odmową  realizacji
usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT,

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji marketingowych 

Klauzula zgody

Zgodnie Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska, ul. Pułaskiego 71/1, 

33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: rodo@silesiakrynica.pl
• dane przetwarzane są do celów marketingowych oraz wysyłania ofert newsletterowych. 
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania

informacji newsletterowych i ofert promocyjnych. 
• zebrane dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody. 
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy

przepisów prawa, odbiorcom na podstawie umowy powierzenia danych osobowych a w innych przypadkach dane będą przekazywane tylko za zgodą
osoby, której dane dotyczą. 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

• przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

TAK [     ] NIE  [     ]

……………………………………….                                                     ……………………………………….
     Data                                                                                                                                           Podpis
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