Klauzula informacyjna ogólna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.
2.

3.

4.

Administrator Danych Osobowych
Prezes Zarządu Solne Miasto Sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, (32-020 Wieliczka), dalej „Administrator”
Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą
adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl lub poprzez nr.tel. 500-610-605
Cele i podstawy przetwarzania
1) zawarcie i wykonanie umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub
wykonania umowy);
2) wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
szczególności prowadzenie rozliczeń finansowo-podatkowych
3) niezbędność do wykonywania zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
4) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora
jest ochrona interesu majątkowego Spółki
5) ochrona mienia poprzez zastosowanie całodobowego monitoringu wizyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem
Administratora jest ochrona interesu majątkowego Spółki
6) promocja wizerunku Spółki na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub
dobrowolnie udzielnej zgody
7) przesyłanie na podany nr telefonu i/lub adres poczty elektronicznej treści dotyczących informacji o aktualnej
ofercie usług oferowanych przez Administratora oraz informacji o rezerwacji na zajęcia na podstawie
dobrowolnie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in.
firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, audytorskim, zajmującym się ochrona danych osobowych, oprócz
tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych
podmiotom publicznym
5.

6.

Okres przechowywania danych
1) okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy
2) okres 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i
obrony roszczeń
3) okres 5 lat od końca roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu
wywiązania się z obowiązków podatkowych;
4) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych na podstawie zgody;
5) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych
Osobowych;
6) w celach archiwalnych przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO o ile przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego
lub wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej przez Administratora

4)
5)
6)
7)

ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO
prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku niezbędności wykonania umowy odmowa
ich podania może uniemożliwić świadczenie.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych, co
jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem

