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KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA 

CEL: INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY ZEBRANE 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 95/46/WE zwanym dalej RODO 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma VITA Agata Kulig, Stwosza 8, Nowy Sącz 

2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z 

wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych- Pani Agata Kulig kontakt 

biuro@willavita.pl 

 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- świadczenia usług noclegowych; 

- marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz  przedstawienia oferty handlowej - ochrony 

osób i mienia. 

 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

- obowiązek prawny (art. 6 ust.1 lit. c) RODO); 

- zawarcie i realizacja umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO); 

- zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku przedstawienia oferty handlowej  (art.6 ust.1 lit. a) RODO) 

oraz 

- prawnie uzasadniony interes Administratora w przypadku monitoringu wizyjnego (art.6 ust.1 lit. f) RODO). 

 

6. Posiadają Państwo prawo: 

-dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania; 

-wniesienia sprzeciwu wobec dalszego  przetwarzania Państwa danych osobowych; 

- cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem; 

 - posiadają również Państwo prawo żądania od Administratora przeniesienia Państwa danych do  innego 

Administratora, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. 

 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przez Administratora jest warunkiem zawarcia i 

realizacji umowy na świadczone usługi,  warunkiem przedstawienia oferty handlowej oraz wymogiem 

ustawowym. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Informujemy również, że: 

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

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 
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