KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Gogłuska przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Partner T Robert Gogłuska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP 125-057-20-28, nr REGON 012244610, z siedzibą 05-254 Kuligów 7;
2) Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocy poczty tradycyjnej na adres: Partner T Robert
Gogłuska, 05-254 Kuligów 7 lub na adres poczty e-mail: Robert.Gogluska@gmail.com oraz telefonicznie na nr
telefonu 603 279 465;
3) Inspektor ochrony danych osobowych w Firmie Partner T Robert Gogłuska nie został wyznaczony;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) prowadzenia komunikacji oraz oferowania usług wynajmu samochodów kempingowych drogą elektroniczną
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy wynajmu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikającym m.in. z ustawy o
rachunkowości, prawa podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c RODO)
d) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności w
celach marketingu bezpośredniego własnych usług, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi księgowe dla Administratora oraz
innym podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów ich
przetwarzania, tj.
a) w zakresie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy – do czasu zakończenia realizacji umów, a
po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora;
b) w zakresie komunikacji w kanałach elektronicznych - do czasu cofnięcia zgody;
c) w zakresie marketingu usług oferowanych przez Administratora - do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia
zgody;
d) w zakresie realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - do czasu
wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy na adres: Robert.Gogluska@gmail.com lub
kontakt pisemny: Partner T Robert Gogłuska, 05-254 Kuligów 7,
9) Jeżeli Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo w
dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy wynajęcia samochodu kempingowego, brak ich podania uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy
wynajmu.
12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowane.
13) Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową uratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższą informacją:
………………………………………………………………
Imię i Nazwisko oraz podpis Wynajmującego

