KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (zwane dalej RODO) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest:
Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 29,
e-mail: sekretariat@zamg.klodzko.pl, tel.: 74 647 21 30
Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych:
• e-mailem biuro@dbi-consulting.pl lub
• listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych
• listownie na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku, ul. Kusocińskiego 2, 57-300 Kłodzko z dopiskiem:
Inspektor Ochrony Danych
Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.osirklodzko.pl lub www.zamg.klodzko.pl w zakładce RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych (dalej: "Umowa"), a także podjęcie na Pani/Pana żądanie
niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizacji umów o świadczenie usług innych niż wskazane w lit. a) powyżej, a świadczonych na Pana/Pani życzenie
przez Administratora na Pani/Pana rzecz, w związku z pobytem w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłodzku oraz podjęcie
niezbędnych działań przed zawarciem takich umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur;
uiszczanie opłat klimatycznych i innych opłat na podstawie prawa krajowego i miejscowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku ze szkodą wyrządzoną Administratorowi przez
Pana/Panią, jak również ochrona przed Pani/Pana roszczeniami względem Administratora; prowadzenia ankiet
dotyczących zadowolenia klientów ze świadczonych usług; prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
W wypadku wyrażenia odrębnej zgody, celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również
kierowanie i wysyłanie informacji marketingowych i ofert o produktach i usługach Administratora drogą mailową,
telefoniczną (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Zgodę
taką może Pan/Pani w każdym czasie wycofać;
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty
z którymi zawarto umowę powierzenia danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji umowy o świadczenia usług w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Kłodzku oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres
wynikający z art. 70§1 w zw. Z art. 86 §1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018
r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności
podatku.
Posiada Pani/Pan prawo do informacji, dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji tej umowy. Nie podanie danych
osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem zawarcia i realizacji umowy.
Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

