Klauzula informacyjna – goście ośrodka CPL
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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 - RODO), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Stuposiany
z siedzibą pod adresem: Stuposiany 1a, 38-713 Lutowiska.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
a) podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy - w przypadku
rezerwacji miejsca noclegowego (podstawa art. 6 ust 1 pkt b RODO),
b) zawarcia i wykonania umowy w ramach usługi noclegowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
c) realizacja spoczywających na Nadleśnictwie obowiązków wynikających z przepisów
prawa np. związanych z wystawianiem i przechowywaniem faktur, dokumentów
księgowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – tj. Ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości, Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa oraz Ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
d) realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (podstawa art. 6 ust.
1 lit. f RODO),
e) dokonania procesu obsługi Klienta, w tym rozpatrywania reklamacji (podstawa art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
f) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową/świadczonymi
usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g) przesłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia stosownej zgody, po
zakończeniu pobytu w Ośrodku CPL (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 2 celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy lub
świadczenia usług, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego
interesu Administratora danych lub do czasu wycofania zgody – w przypadku przetwarzania
w celach marketingowych po zakończeniu pobytu w Ośrodku CPL.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym nas
w zakresie teleinformatycznym lub prawnym, podmiotom obsługującym recepcję Ośrodka
CPL, jak również upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, przenoszenia danych (w zakresie danych przekazanych na podstawie
konieczności realizacji umowy oraz zgody) oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli
podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na
potrzeby marketingu bezpośredniego.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak przypadku realizacji
umowy/rezerwacji miejsca w Ośrodku, podanie danych jest obowiązkowe. Brak ich podania
uniemożliwi zawarcie umowy lub realizacji usługi, a w przypadku ich niepełnego podania
uniemożliwi prowadzenie rozliczeń między stronami umowy.
7. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

