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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

APARTHOTEL BELLAMONTE 

Informacja 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 – dalej „RODO”). 

Administrator danych Leszek Szłuiński 

Cel przetwarzania obsługa dokonanego zapytania oraz udzielenia na nie odpowiedzi 

Podstawa prawna 

przetwarzania 

zgoda 

Odbiorcy danych dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom, z którymi Administrator 

współpracuje w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, a poza nimi tylko 

uprawnionym organom państwowym 

Prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych 

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

- inne prawa określone w informacji szczegółowej  

 

Działając 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 – dalej „RODO”), informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszek Szłuiński prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Szłuiński Leszek Aparthotel Bellamonte z siedzibą w Zakopanem, ul. 

Kaszelewskiego 7a, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: +48 18 20 123 92, adres 

e-mail: recepcja@bellamonte.pl, 
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2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi dokonanego przez Pana/Panią 

zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi, 

3) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) podmioty, z którym Administrator współpracuje w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, 

w szczególności dostawcy usług IT; powyżsi odbiorcy posługują się Pani/Pana danymi tylko 

zgodnie z poleceniami Administratora, z którym mają z nami zawartą umowę powierzenia 

przetwarzania danych, 

b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji 

publicznej, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielania należytej 

odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, 

6) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przez kontakt pod adres e-mail: 

recepcja@bellamonte.pl, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - gdy 

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu - 

prawo wniesienia sprzeciwu,  

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne 

w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytanie. 

 

APARTHOTEL BELLAMONTE 

W ZAKOPANEM 
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