KLAUZULA INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) informujemy, że:
•

•

•

•

•
•

•

•
•

administratorem Państwa danych osobowych jest „CZORSZTYN-SKI” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kluszkowcach, ul. Kamieniarska 30A, 34-440 Kluszkowce, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa
–
Śródmieścia
w
Krakowie
XII
Wydział
Gospodarczy
KRS
pod numerem 0000038512, NIP: 7352229538;
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - korzystanie z wyciągu narciarskiego,
wypożyczalni oraz serwisu sprzętu narciarskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponadto
„CZORSZTYN-SKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe klientów
gromadzone przez monitoring wizyjny ośrodka w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych
osobowych i kategorii danych osobowych:
a) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nr. dokumentu, etc.),
b) wizerunek;
odbiorcą danych będą w każdym przypadku organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa, celem wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. policja,
prokuratura, urząd skarbowy; podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT
– w zakresie utrzymania prawidłowości działania systemu, jego aktualizacji, napraw oraz
wprowadzenia lub ulepszenia funkcjonalności;
podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować
brakiem realizacji umowy;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez
wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu jej wykonywania w celu
archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń;
w związku z przetwarzaniem przez „CZORSZTYN-SKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:
o dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj.
Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane;
dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

rodo@czorsztynski.com
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku (zdjęcia wykonywane w celu personalizacji
karnetu) są przetwarzane w celu weryfikacji czy osoba używająca karnetu jest osobą uprawnioną do
korzystania
z
usług,
co
stanowi
prawnie
uzasadniony
interes
Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Ponadto w celu korzystania z wypożyczalni, serwisu narciarskiego i snowboardowego wymagamy dane
identyfikacyjne w postaci skanu dokumentu tożsamości. Informujemy że pozyskujemy tylko dane: imię
i nazwisko, nr. dokumentu a pozostałe dane z dokumentu są w sposób elektroniczny zanonimizowane
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

