
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI USŁUGI,

WYMAGAJĄCEJ IDENTYFIKACJI DANYCH OSOBOWYCH KORZYSTAJĄCEGO Z USŁUGI OLEŚNICKIEGO

KOMPLEKSU REKREACYJNEGO „ATOL” SP. Z O.O.

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),  przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani  danych osobowych przez Oleśnicki  Kompleks Rekreacyjny

„ATOL” Sp. Z o.o.

Administrator danych

osobowych

Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych jest  Oleśnicki  Kompleks  Rekreacyjny  „ATOL”

Spółka z o.o.  z siedzibą przy ul. Brzozowej 7 przy 56-400 Oleśnica (dalej: AD).

Dane kontaktowe

Z AD można się skontaktować:

a. poprzez adres e-mail: atol@atol.olesnica.pl,

b. telefonicznie pod numerem: +48 71 782 39 70,

c. pisemnie: Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „ATOL” Spółka z o.o.  z siedzibą przy ul.

Brzozowej 7, 56-400 Oleśnica. 
Inspektor Ochrony

Danych 
Naszym IOD jest mgr inż. Sebastian KOPACKI - inspektorrodo@atol.olesnica.pl 

Cele przetwarzania

oraz podstawa prawna

przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO celem realizacji  usługi  wymagającej

identyfikacji danych osobowych korzystającego z usługi na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust.

1 lit b Rozporządzenia 2016/679).

Okres, przez który

będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w trakcie realizacji usługi wymagającej

identyfikacji Pani/Pana danych osobowych oraz po zakończeniu realizacji usługi - w sytuacjach, w

których  występuje  ustawowy  obowiązek  archiwizacji  danych,  przez  okres  zgodny  z

obowiązującymi przepisami prawa.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. podmioty,  którym  ADO  udostępnia  dane  osobowe  na  podstawie  przepisów  prawa

powszechnie obowiązującego,

b. podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych

osobowych.

Prawa osoby, której

dane dotyczą

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  Pani/Pana  danych  oraz  prawo  żądania  ich

sprostowania, usunięcia (o ile inne przepisy prawa nie nakładają na AD obowiązek ich dalszego

przetwarzania),  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz  prawo  do

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia

skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym prawidłowej realizacji usługi

wymagającej identyfikacji danych osobowych korzystającego z usługi. Konsekwencją niepodania

danych osobowych jest brak możliwości korzystania z usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą

podlegały profilowaniu.

Potwierdzam, że zapoznałem się z w/w informacjami.

………………………………………………………………………….

                    Data i czytelny podpis osoby informowanej
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

OSOBOWYCH NIELETNICH PODOPIECZNYCH W CELU REALIZACJI USŁUGI, WYMAGAJĄCEJ IDENTYFIKACJI

DANYCH OSOBOWYCH KORZYSTAJĄCEGO Z USŁUGI 

OLEŚNICKIGO KOMPLEKSU REKREACYJNEGO „ATOL” SP. Z O.O.

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),

przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „ATOL” Sp. z o.o.

Administrator danych

osobowych

Administratorem  danych  osobowych  Pani/Pana  małoletniego  podopiecznego  jest  Oleśnicki  Kompleks

Rekreacyjny "ATOL" Spółka z o.o.  z siedzibą przy ul. Brzozowej 7 przy 56-400 Oleśnica (dalej: ADO)

Dane kontaktowe

Z ADO można się skontaktować:

a. poprzez adres e-mail: atol@atol.olesnica.pl,

b. telefonicznie pod numerem: +48 71 782 39 70,

c. pisemnie: Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny "ATOL" Spółka z o.o.  z siedzibą przy ul. Brzozowej 7,  

56-400 Oleśnica. 
Inspektor Ochrony

Danych 
Naszym IOD jest mgr inż. Sebastian KOPACKI - inspektorrodo@atol.olesnica.pl

Cele przetwarzania

oraz podstawa prawna

przetwarzania

Dane osobowe Pani/Pana nieletniego podopiecznego będą przetwarzane przez ADO celem realizacji usługi

wymagającej identyfikacji danych osobowych korzystającego z usługi na podstawie zawartej umowy (art. 6

ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679).

Okres, przez który

będą przetwarzane

Dane  osobowe  Pani/Pana  nieletniego  podopiecznego  będą  przetwarzane  przez  ADO  

w trakcie realizacji usługi wymagającej identyfikacji jego danych osobowych oraz po zakończeniu realizacji

usługi - w sytuacjach, w których występuje ustawowy obowiązek archiwizacji danych, przez okres zgodny z

obowiązującymi przepisami prawa.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana małoletniego podopiecznego mogą być:

a. podmioty,  którym  ADO  udostępnia  dane  osobowe  na  podstawie  przepisów  prawa  powszechnie

obowiązującego,

b. podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

Prawa osoby, której

dane dotyczą

Jako przedstawiciel  ustawowy nieletniego podopiecznego może Pan wykonywać jego prawa,  takie jak:

prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile inne przepisy prawa nie

nakładają  na  AD  obowiązek  ich  dalszego  przetwarzania),  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

Podanie danych osobowych Pana/Pani nieletniego podopiecznego jest warunkiem koniecznym prawidłowej

realizacji usługi wymagającej identyfikacji danych osobowych korzystającego z usługi.

Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  jest  brak  możliwości  korzystania  

z usługi. Dane osobowe Pani/Pana małoletniego podopiecznego nie będą podlegały profilowaniu.

Potwierdzam, że zapoznałem się z w/w informacjami.

………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis osoby informowanej

mailto:inspektorrodo@atol.olesnica.pl

