ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z przepisami 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) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej RODO, wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Belmonte Hotel Sp. z o.o. S.K.A. ul. Puławska 2 Bud B, 02-566 Warszawa oraz Oak Property
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wioślarska 8.
Informacja o celach przetwarzania
Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobami których dane
dotyczą, wykonywanie umów zawartych z osobami których dane dotyczą, realizowanie obowiązków i uprawnień
osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z administratorem umów, realizowanie obowiązków i
uprawnień administratora jako pracodawcy lub usługodawcy.
Informacja o administratorze danych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest podmiot wymieniony
w ww. klauzuli zgody, którym udzieliłem/am zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Z administratorem mogą Państwo skontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na adres wskazany w ww.
klauzuli zgody lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@belmonte.com.pl lub na
adres pocztowy: Belmonte Hotel Sp. z o.o. S.K.A. ul. Puławska 2 Bud B, 02-566 Warszawa lub/i Oak Property Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wioślarska 8.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Niniejszym oświadczam, iż̇ zostałem poinformowany, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1.
2.
3.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨, lub do
podjęcia działań́ na żądanie osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę̨ trzecią, w szczególności w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą̨
Oświadczam, iż̇ zostałem poinformowany, że osobie, której dane dotyczą̨ przysługuje prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany że, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu
wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia
przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i
realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. Osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie
zgody, przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody
może zostać złożone listem poleconym wysłanym na adres administratora lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres mailowy biuro@belmonte.com.pl.
Informacja o kategoriach odbiorców i przekazywaniu danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, w szczególności
podmiotom świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe, prawnicze, ubezpieczeniowe, leasingowe, podmiotom
powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami,
w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co jest
związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W przypadku przekazywania
danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych
wymaganego przepisami prawa.
Zgody marketingowe
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Belmonte Hotel Sp. z o.o. S.K.A. ul. Puławska 2 Bud B, 02-566 Warszawa
oraz od Oak Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wioślarska 8, a także od podmiotów
przetwarzających które w ich imieniu będą przetwarzać dane, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym
pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Wyrażam zgodę do kontaktów ze mną, przy wykorzystaniu urządzeń telefonicznych przez Belmonte Hotel Sp. z
o.o. S.K.A. ul. Puławska 2 Bud B, 02-566 Warszawa lub/i przez Oak Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Wioślarska 8, a także przez podmioty przetwarzające które w ich imieniu będą przetwarzać dane; w tym na
otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Belmonte Hotel Sp. z o.o. S.K.A. ul.
Puławska 2 Bud B, 02-566 Warszawa KRS 0000275042 lub/i Oak Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Wioślarska 8, w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.

