INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
Grodzisk Wielkopolski, dnia 25 maja 2018 roku
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), informujemy Panią/Pana przy pierwszym
kontakcie o tym, że;
Administratorem Pani/Pana danych jest Leon Zdzisław Kaczmarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leon
Kaczmarek Leo-Bus, ul. Poznańska 38b, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (dalej: Administrator). We wszystkich sprawach
związanych z ochroną danych osobowych u Administratora możliwy jest kontakt z firmą pod adresem e-mail
(leobus@ekom.net.pl), w siedzibie Administratora, telefonicznie lub listownie.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do wykonania umowy, oraz podjęcie działań na Państwa
żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a po zawarciu umowy podstawą prawną niezbędność do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f). Celem przetwarzania
jest wykonanie umowy usługi hotelarskiej, restauracyjnej lub w solarium, brak ich podania uniemożliwi wykonanie i zawarcie
umowy. Potrzebujemy Państwa imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu adres e-mail i numer PESEL.
Wykorzystujemy te dane dla celów kontaktowych z Państwem oraz wystawiania faktur bądź rachunków, a także do
identyfikacji indywidualnej.
Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania stosunku prawnego z Administratorem oraz po jego ustaniu tak długo
jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (np. ustalenie, dochodzenie,
obrona przed roszczeniami, okres w którym może nastąpić kontrola przez organy publiczne). Okresy przechowywania
określają przepisy prawa cywilnego (np. art. 118 k.c.) oraz rachunkowego (np. ustawa o rachunkowości art. 74).
Kategorie odbiorców danych
Administrator przekazuje Państwa dane innym podmiotom prawa określonym zgodnie z przepisami jako „podmiot
przetwarzający”. Z każdym z takich podmiotów została zawarta umowa nakazująca zapewnienie poufności przechowywanych
danych oraz innych wymogów mających chronić Państwa dane. W tej chwili jedyny podmiotem, którym przekazujemy dane
jest firma księgowa (w przypadku wystawienia faktury) oraz kancelaria prawna. Administrator zapewnia, aby dane nie były
przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Dane nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mogą
Państwo również cofnąć zgodę w dowolnym momencie w zakresie swoich danych kontaktowych, żądać przeniesienia swoich
danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego na działania Administratora. Powyższe wynika z art. 15, 16, 17, 18, 19, 20
RODO)
Monitoring
Administrator informuje równocześnie, że na terenie obiektu funkcjonuje monitoring wizyjny. Został on zamontowany w celu
prewencji oraz wyjaśnianiu i ściganiu przestępstw, zapobieganiu wypadkom, wyjaśnianiu stanu faktycznego w razie
wypadków lub naruszeń prawa a także zabezpieczaniu dowodów w razie naruszeń prawa własności. Służyć on będzie również
ochronie zdrowia i życia poszkodowanych. Monitoring jest przetrzymywany przez niezbędny okres, ale nie dłużej niż 3
miesiące.

