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LARGO LAKE RESORT 

UMOWA SEZONOWA WYNAJMU MIEJSCA DLA KAMPERA/PRZYCZEPY 

 

Umowa nr ____/2023 na miejsce postojowe _________ , karta magnetyczna nr _______ 

 

Zawarta w dniu ____________ pomiędzy LARGO Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. 

Bytomska 40, kod pocztowy 81-509, NIP 586-17-91-394, zwanym dalej Zarządzającym 

a 

1 Imię i nazwisko  

2 Adres  

3 e-mail/telefon  

4 PESEL  

zwaną/ym dalej Najemcą 

 

WARUNKI WYNAJMU MIEJSCA DLA KAMPERA/PRZYCZEPY: 

1 Nr rej. pojazdu / opis pojazdu  

2 Okres najmu OD ________________ DO _________________ 

3 Cena za okres ww. w pkt 2 ________________ PLN 

4 Płatność 

Z góry, jako warunek rozpoczęcia świadczenia 
usługi, na rachunek bankowy nr: 

Bank BPS O/GDYNIA  
09 1930 1943 2470 0414 2153 0001 

5 Stan licznika (prąd) 

początkowy ________________ 
 
końcowy      ________________ 
 
ROZLICZENIE: ________________ PLN 

6 Udostępniona powierzchnia ____________ metrów kwadratowych 

 

LARGO LAKE RESORT udostępnia wyłącznie przestrzeń do przechowania pojazdu i nie 

ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą lub uszkodzeniem. 

LARGO LAKE RESORT nie odpowiada również za mienie pozostawione w pojeździe. Klient 

może zastosować własne zabezpieczenia pojazdu, po akceptacji LARGO LAKE RESORT  

i pod warunkiem, że zabezpieczenia te nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie Ośrodka.  

W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu wynajmu miejsca, opłata za każdy 

rozpoczęty miesiąc kalkulowana jest zgodnie z aktualnym cennikiem Largo Lake Resort  

i wynosić będzie nie mniej niż ___150____ PLN za każdy rozpoczęty miesiąc. 
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Wynajmujący może stawiać w obrębie przyczepy konstrukcje (namiot zintegrowany  

z przyczepą, zadaszenie lub taras nie większy niż powierzchnia/obrys przyczepy) Jeżeli 

konstrukcja jest większa (nie dotyczy oryginalnego zintegrowanego zadaszenia), 

Wynajmujący winny jest uiścić opłatę 100 PLN za każdy przekroczony metr kwadratowy. 

  

W powyższej cenie LARGO LAKE RESORT zapewnia: 

1. sezonowa karta magnetyczna (wjazd na teren ośrodka, dostęp do sanitariatów) 

2. przygotowanie miejsc postojowych 

3. dostęp do wody  

4. dostęp do sanitariatów i pryszniców 

5. odbiór śmieci powstałych w czasie pobytu 

6. miejsce parkingowe (na czas pobytu) 

7. opaski identyfikacyjne dla dzieci uprawniające do korzystania z sali zabaw oraz animacji 

dla dzieci 

8. w cenie opłata za pobyt 1 psa 

 

Przetwarzanie danych osobowych: 

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez LARGO LAKE RESORT jest umowa na 

korzystanie z usług ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes 

administratora, jakim jest dochodzenie ewentualnych roszczeń od Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik do 

niniejszej Karty Rejestracyjnej. 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawidłowe i że zapoznałem/am się i akceptuje zasady 

przetwarzania danych osobowych w LARGO LAKE RESORT oraz Regulamin LARGO LAKE 

RESORT  

 

CZYTELNY PODPIS KLIENTA: 

DATA: 
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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W LARGO LAKE RESORT 

 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: LARGO sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137411, NIP: 5861791394, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN 

Siedziba: ul. Bytomska 40, 81-509 Gdynia 

2. Jak się z nami skontaktować? 

Adres do korespondencji:  _________________________ 

Telefon kontaktowy:  _________________________ 

E-mail:   _________________________ 

3. Jakie dane naszych Klientów wykorzystujemy? 

a. Imię i nazwisko; 

b. Adres 

c. PESEL albo numer i seria dowodu osobistego 

d. e-mail lub numer telefonu 

4. Czemu wykorzystujemy dane osobowe? 

Dane osobowe, które przetwarzamy, są nam potrzebne do ustalenia komu świadczymy nasze usługi, a także w 

celu dochodzenia ewentualnych roszczeń np z tytułu braku zapłaty za korzystanie ze świadczonych usług lub z 

tytułu uszkodzenia mienia. 

5. Czy udostępnienie nam danych osobowych jest obowiązkowe? 

Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale brak zgody na ich przekazanie uniemożliwi nam 

wykonanie naszych usług. W praktyce, nie dojdzie wówczas do udostępnienia usług świadczonych przez LARGO 

LAKE RESORT. 

6. Przekazywanie danych 

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych udostępnianych nam 

przez naszych Klientów. Dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę i tylko my jesteśmy ich 

Administratorem. Na podstawie przepisów prawa możemy przekazać je podmiotom przetwarzającym je na nasze 

zlecenie (np. w celu dochodzenia roszczeń – prawnikowi, księgowości). Obowiązek przekazania danych 

osobowych zachodzi również gdy wystąpią o nie uprawnione organy, dysponujące odpowiednią podstawą prawną 

(np. Policja). 

7. Podstawa prawna 

Przetwarzamy dane osobowe tylko gdy dysponujemy do tego podstawą prawną. Taką podstawa jest w tym 

wypadku konieczność wykonania umowy. Nie przetwarzamy pozyskanych danych w celach marketingowych. Dane 

osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń i prawidłowego 

rozliczenia naszych usług, nie krócej niż 6 (sześć) lat od daty realizacji usługi. 

8. Prawo do wycofania zgody, zapomnienia, zmiany danych, skargi 

Nie przetrzymujemy danych osobowych bez zgody osoby uprawnionej. Wykorzystujemy dane osobowe do czasu 

odwołania zgody lub tak długo jak istnieje uzasadniona podstawa do przetwarzania danych osobowych. Zgoda 

może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody wymaga kontaktu z nami za pośrednictwem kanałów 

komunikacji opisanych wyżej. 

Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również  usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 

 

 


