Klauzula informacyjna,
wynikająca z zawartej umowy najmu nr _____z dnia ______________
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 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, zwanego „RODO”), informujemy, iż:
1.

Administratorem danych osobowych jest: Palm Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Skórzewie, wpisana do

Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000551378, NIP: 7773248378, REGON: 361202050.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Batorowska 7b, 60-185 Skórzewo; mailowo na
adres kontakt@palmrogowo.com lub telefonicznie pod numerem 724 673 000 lub 724 678 000.
2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażone przez Panią/Pana wyłącznie

w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowie najmu, dla celów podatkowych, w tym mogą
być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią.
3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez cały okres obowiązywania umowy najmu, do czasu

upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy najmu lub ostatecznego
zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikającymi z umowy najmu.
4.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do realizacji

umowy najmu przez Palm Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Skórzewie. Podanie danych osobowych jest
wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej fakturą VAT). Brak
podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy najmu, jak również uniemożliwia wystawienie
faktury VAT.
5.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do
ponoszenia danych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.
6.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie. Skorzystanie

z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania

danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także nasi pracownicy oraz

podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki
kurierskie i pocztę.
8.

Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy najmu mogą być przetwarzane w sposób

zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein

............................................................................

.........................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis wynajmującego)

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM
Ja niżej podpisana/y niniejszym oświadczam, iż:
1.

zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną, wynikająca z zawartej umowy najmu nr _____z dnia

______________ do przetwarzania danych osobowych,
2.

podałem dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą,

3.

równocześnie poinformowano mnie o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz

o przysługujących mi prawach.

...........................................................................
(miejscowość, data)

.........................................................................
(podpis najemcy)

Klauzula informacyjna MONITORING
do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 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, zwanego „RODO”), informujemy, iż:
1.

Administratorem danych osobowych jest: Palm Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Skórzewie, wpisana do

Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000551378, NIP: 777324837, REGON: 361202050.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Batorowska 7b, 60-185 Skórzewo; mailowo na
adres kontakt@palmrogowo.com lub telefonicznie pod numerem 724 673 000 lub 724 678 000.
2.

Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone przez monitoring wizyjny, znajdujący się na terenie ośrodka

PALM ROGOWO (kamery umiejscowione są na zewnątrz ośrodka oraz w namiocie z grami), w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowanym, ochrony mienia
Administratora, oraz mienia jego pracowników, współpracowników i stron trzecich, a także ochrony
tajemnicy przedsiębiorstwa, rejestracji ewentualnych zdarzeń niepożądanych dla celów dowodowych czy
przeciwdziałania zdarzeniom, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, niszczeniu i kradzieży
mienia.
3.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny będą

przechowywane przez okres 20 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność konieczne będzie
przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.
4.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, ale niezbędne w celu rejestracji obrazu, pochodzącego

z monitoringu wizyjnego. Zatem przebywanie na terenie i przed ośrodkiem PALM ROGOWO czy
w namiocie z grami jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych pochodzących
z monitoringu wizyjnego. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do
przebywania na terenie ośrodka PALM ROGOWO.
5.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania

informacji w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, sposobów ich zabezpieczania, a także możliwości
udostępniania zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób
objętych monitoringiem. Ponadto w granicach określonych w przepisach prawa ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności

kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, towarzystwom ubezpieczeniowym i podmiotom,

z którymi Administrator będzie współpracował w ramach realizacji odrębnych umów cywilnoprawnych w
celu stosowania monitoringu wizyjnego. Natomiast zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego, które
mogą stanowić dowód w postępowaniu są udostępniane organom prowadzącym postępowanie w sprawie
zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, innym organom działającym na podstawie
odrębnych przepisów. Administrator zabezpiecza nagrania dla celów dowodowych na pisemny wniosek
organów prowadzących postępowania lub wniosek osób trzecich.
8.

Pani/Pana dane osobowe z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany –

kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 20 dni zapis jest automatycznie
nadpisywany. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
9.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein

............................................................................
(miejscowość, data)

.........................................................................
(pieczęć i podpis wynajmującego)

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM
Ja niżej podpisana/y niniejszym oświadczam, iż zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną
MONITORING, do przetwarzania danych osobowych.

...........................................................................
(miejscowość, data)

.........................................................................
(podpis najemcy)

