
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9  z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: PHU Jadwiga Wieczorek, 76 – 150 Darłowo, 
ul. Chopina 24/1, NIP: 6690301193 

Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. 1 pkt a, b, f RODO. 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: 
info@przymorzu.com.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy 
Administratora. 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 

• realizacji usługi noclegowej, świadczonej na Pani/Pana rzecz Ośrodku Wypoczynkowym „Przy 
Morzu, położonym w Bobolinie (76-156 Dąbki), ul. Nadmorska 7; 

• wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz 
dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych; 

• obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową; 
• wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w związku ze świadczeniem usług 

wynikających z zawartej umowy świadczenia usług; 
• obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone; 
• w celach podatkowych i rachunkowych, zgodnie z istniejącymi przepisami prawa; 
• w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej, za energię elektryczną i dodatkowych opłat 

wskazanych w cenniku, związanych z Państwa pobytem w Ośrodku Wypoczynkowym „Przy 
Morzu”. 

Dane osobowe będą przechowywane: 

• przez  okres świadczenia usługi noclegowej świadczonej na Pani/Pana rzecz w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Przy Morzu”,  oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, 
związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują 
Administratorowi przechowywanie dokumentacji. 

Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców: 

• Organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; 

• Podmiotom współpracujących z administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z 
zawartymi umowami powierzenia. 

Przysługują Państwu odpowiednie prawa wynikające z RODO: 

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 



• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne; 

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na 

podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej 
przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim 
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z 
zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

• w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego 
organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych 
osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

• Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Państwa lub do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa. 

Monitoring 

Klauzula Informacyjna 

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez P.H.U. Jadwiga Wieczorek, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa 
pracowników) oraz ochrony  mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej. 

Monitoring wizyjny obejmuje:  parking, tereny zielone i ciągi komunikacyjne (chodniki) na terenie w 
Ośrodka Wypoczynkowego „Przy Morzu” w Bobolinie (76-156 Dąbki), ul. Nadmorska 7.  

Administratorem Danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest : PHU Jadwiga 
Wieczorek, 76 – 150 Darłowo, ul. Chopina 24/1 

W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się: 

• listownie: PHU Jadwiga Wieczorek, 76 – 150 Darłowo, ul. Chopina 24/1, 
• przez e-mail: info@przymorzu.com.pl, 
• telefonicznie: +48 691 518 380    

Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – 
art. 6 ust.1 lit. c i f  RODO. 

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres dwóch miesięcy lub do czasu prawomocnego 
zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa. 

mailto:info@przymorzu.com.pl


Posiadają Państwo prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do 
przetwarzania danych przez ograniczony czas. 

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach 
określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych 
w art. 18 RODO. 

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy 
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 


