Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Tożsamość administratora
Administratorem danych osobowych jest Firma Misiorny s.c. z siedzibą w Lesznie ul. Miła 1a ,
64-100 Leszno

Dane kontaktowe administratora
Kontakt z administratorem danych możliwy jest pisemnie na adres siedziby administratora danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4
maja 2016 r.) w zakresie niezbędnym do:
- wykonania umowy o świadczenie usług noclegowych,
- wystawiania faktur za usługi noclegowe,
- poboru opłaty klimatycznej zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Włoszakowice,
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów wnikających z prawnie uzasadnionych
interesów Firmy Misiorny s.c. z siedzibą w Lesznie.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Podane dane osobowe mogą być przekazywane przez Firmę wyłącznie podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
Gminie Włoszakowice ,firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom świadczącym obsługę
prawną oraz pracownikom Firmy.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon:
22 860 70 86.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne do :
- wykonania umowy o świadczenie usług noclegowych,
- wystawiania faktur za usługi noclegowe,
- poboru opłaty klimatycznej zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Włoszakowice.

Informacja o profilowaniu danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

