Klauzula informacyjna dla Klientów dotycząca
przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 (zwanego: „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Leśna Oaza ALTO spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Osielsku 86-031,
przy ul. Szosa Gdańska 19, KRS 0000728344, NIP 554-296-40-62, REGON
380000126, tel. 570 071 321, e-mail: rezerwacja@lesna-oaza.pl.
2.

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych proszę kierować pod adresem
e-mail: odo@lesna-oaza.pl

3.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu
przesyłania informacji handlowej lub otrzymywania informacji marketingowych,
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - umowa zawarta z Klientem,
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze,
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. w celu
dochodzenia roszczeń,
Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia oferowanych przez
Administratora usług oraz realizacji obowiązków przewidzianych prawem.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i
nazwiska, PESEL, danych kontaktowych i adresowych, w tym adresu poczty
elektronicznej oraz numeru telefonu, nr konta bankowego.
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, naszym podwykonawcom, tj. firmy świadczące dla nas usługi w
zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, hostingodawcy. W takim
przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom w określonym celu, nadal
pozostając ich Administratorem i odpowiadając za ich bezpieczeństwo
Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do
uzyskania kopii tych danych, żądania sprostowania (poprawiania) danych
osobowych, żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym),żądania
ograniczenia
przetwarzania
danych
osobowych,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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b)
c)
d)

4.
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7.
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Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla
realizacji celów związanych z realizacją działań objętych zakresem zgody/umowy.
9. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na dotychczasowe
przetwarzanie. W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail: odo@lesna-oaza.pl lub
adres siedziby podany w § 16 punkt 1.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
określonych celów, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa lub do czasu cofnięcia zgody.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).
12. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie
podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania*.
8.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
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