Klauzula informacyjna dla Gości
Górskiego Kompleksu Turystycznego
„CZESZKA” i „SŁOWACZKA”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie przepisów 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności
Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, zwane dalej
„WZŁ-2 S.A”, „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ-2 S.A. jest
Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Nr telefonu:
(71) 38 10 198 (adres email: iod@wzl2.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług Górskiego
Kompleksu Turystycznego „Czeszka” i „Słowaczka” na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
uczestniczące w realizacji usług.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 10 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
8. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie
danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

