Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13. ust. 1 i 2 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 osobowych)
(DZ. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) zwany dalej jako „RODO” informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni,
ul. Wrocławska 53, 62-800 Kalisz.
2) W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych można się z nami skontaktować
pod nr telefonu 62 76 66 886, wysyłając wiadomość na adres e-mail: zwiazek@onet.pl
lub osobiście w siedzibie firmy.
3) RZRS w Kaliszu w celu świadczenia usługi wczasy/noclegi w Ośrodku Wczasowym „Słoneczna
Polana” w Poddąbiu przy ul. Promenada Słońca 22, 76-270 Ustka, przetwarza następujące
Pani/Pana dane: imię, nazwisko, dane adresowe, telefon kontaktowy, adres e-mail. W bazie mogą
się znaleźć Pani/Pana dane do wystawienia faktury, jeśli zostały wcześniej podane oraz numer
rachunku bankowego z którego dokonywano płatności za usługi.
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, RODO oraz art. 6 ust. 1
lit c, RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom w Polsce, w UE i do krajów
trzecich/ organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pan/Pani wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia realizacji zawartej umowy
z RZRS, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
lub przepisy rachunkowe.
8) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą
poddawane profilowaniu.
9) Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych
osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy, a w konsekwencji nie będzie mogła Pani/Pan
korzystać z naszych usług.
11) W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

