Załącznik nr 5d
Klauzula do poó l biwakowych
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(pola biwakowe)

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Prezes Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach
Krajeńskich (dalej: PGK Sp. z o.o.), działający poprzez Spółkę PGK
Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, ul. Gorzowska 15, 66500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 763 10 80, 95 763 10 81, fax 95 763 22
48, e-mail: sekretariat@pgk-strzelce.pl. w zakresie przetwarzania danych
w rejestrze wydanych zezwoleń i prowadzonych postępowań oraz
przechowywanej dokumentacji pisemnej

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Prezes Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach
Krajeńskich (dalej: PGK Sp. z o.o.), działający poprzez Spółkę PGK
Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, ul. Gorzowska 15, 66500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 763 10 80, 95 763 10 81, fax 95 763 22
48, e-mail: sekretariat@pgk-strzelce.pl.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Prezes PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan
skontaktować telefonicznie pod numerem 602 24 12 39 lub elektronicznie
na adres e-mail: kontakt@smart-standards.com lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które
pozostają w jego zakresie działania.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celach wypełnienia obowiązku
prawnego wynikającego ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017
r., poz. 1533) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r.
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są
usługi hotelarskie (Dz. U. z 2107 r., poz. 2166), którym jest prowadzenie spraw
związanych z ewidencją pól biwakowych oraz „innych obiektów ”, w których
świadczone są usługi hotelarskie.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:
1) służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze;
komornikom sądowym; państwowym i samorządowym
jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
2) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym
interes prawny;
3) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym
interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem
uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
4) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych,
statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu
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dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli
ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane i archiwizowane
zgodnie z klasyfikacją wynikającą z Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6 Prezesa PGK Sp.
z o.o. w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30.06.2015r.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, a także prawo dostępu do danych osób, nad
którymi sprawowana jest przez Panią/Pana opieka, np. danych dzieci
oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Kategorie danych oraz dane gromadzone przez Administratora to:
a) imię, nazwisko, numer PESEL, numer NIP, REGON, imiona
rodziców, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres
do korespondencji,
b) w przypadku naliczenia opłaty lub innej należności: numer konta
bankowego.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa,
w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy RODO. Podanie przez
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest wymogiem
ustawowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem.

(data,

……………………………….
………………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby lub osób informowanych)

