
KARTA GOŚCIA (KLAUZULA INFORMACYJNA RODO) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu „Olimp” z siedzibą przy ul. IV Dywizji 

Wojska Polskiego 68A, 78-120 Gościno, w imieniu którego obowiązki administratora pełni Kierownik. 

2) Administrator – Kierownik wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan 

skontaktować poprzez: iodo@goscino.com.pl lub pisemnie na adres Administratora. Z inspektorem ochrony danych 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) dokonania rezerwacji, a następnie wykonania umowy zawartej z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 

1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez administratora szkodą lub obrony przed 

roszczeniami kierowanymi w stosunku do Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

c) zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie hotelu, poprzez 

monitoring, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w 

ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) podmioty świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne, w ramach 

wykonywania usług, w szczególności usług serwisowych, 

b) referat Urzędu Miejskiego w Gościnie świadczący usługi obsługi księgowej, 

c) firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Panią/Pana transportu lub przesyłki 

kurierskiej, 

d) podmiotom świadczącym usługę doradztwa prawnego, z którym zawarta jest umowa powierzenia danych 

osobowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe: 

a) Pozyskane w związku zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń 

podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, 

b) Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 10 od dnia utrwalenia, a następnie 

zostaną trwale usunięte. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 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 2016r., 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny zawarcia umowy. 

W przypadku niepodania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie, a tym samym wykonanie umowy z 

administratorem, 

9) Pani/Pana dane nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,  

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG, 

11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych. 

 

 

 


