Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług
hotelowego SPA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 zwanym dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Kasprzyk prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Kasprzyk z siedzibą w Gorzowie Śląskim, przy
ul. Jamy 55. Kontakt do Administratora: listowny na adres korespondencyjny: Ul. Józefa
Lompy 33, 46-300 Olesno lub telefoniczny: +48 (34) 359 75 97.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez e-mail: iod@desilva.pl
3. Państwa dane osobowe są pobierane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu
wykonania i udokumentowania usługi masażu/zabiegu przez hotelowe SPA na wypadek
ewentualnych roszczeń.
4. Państwa dane osobowe są pobierane bezpośrednio od Państwa, a w przypadku osób
niepełnoletnich podawane przez ich rodziców lub opiekunów.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celu wymienionego powyżej, a nie podanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usługi.
6. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia:
– zgoda ustna na przetwarzanie danych osobowych celem zapisania na usługę, odwołanie
zapisanego Klienta, zmianę, czy potwierdzenie terminu i godziny usługi przez pracownika SPA;
– zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych na karcie klienta SPA w celu wykonania
samej usługi w salonie SPA;
b) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – prawnie usprawiedliwiony interes administratora, czyli
w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Po zrealizowaniu usługi, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, przez okres nie
dłuższy niż 6 lat od roku,
w którym wykonana została usługa w celu ustalania, czy dochodzenia ewentualnych roszczeń
stron. W przypadku wyrażonej zgody po jej wycofaniu przez okres nie dłuższy niż 6 lat od
momentu odwołania zgody w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem
oraz przetwarzające Państwa dane osobowe z polecenia Administratora na podstawie
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty, z którymi Administrator
zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych np. w zakresie informatycznym,
doradztwa, audytu.
W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego lub wsparcia prowadzonej przez
administratora działalności.
9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji i nie będą profilowane.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych.
11. Posiadają Państwo 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji swoich praw należy przesłać informację na adres e-mail:
spa.skalny@gmail.comlub iod@desilva.pl
12. 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 ich dotyczących
narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia lub inne przepisy określające sposób
przetwarzania i ochrony danych osobowych.

