KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (RODO), informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.
Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Arena Żagań sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu przy
ul. Kochanowskiego 6.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych: e-mail: iod@arena.zagan.pl
Cele i podstawy przetwarzania
1.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim:



w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy (np. zakupu usługi, dokonania rezerwacji) na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO,



w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. wystawienie faktury),



w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,



w celach wskazanych w treści zgody jeśli Pani/ Pan taką zgodę wyrażą dobrowolnie w jednym lub kilku celach, to dane będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

2.

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane przez: osoby działające w imieniu Administratora posiadające
stosowne upoważnienie, firmy zapewniające serwis dla systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego, kancelarie
prawne, banki.

3.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.

Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 3 ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego
stosowania

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy/świadczenia usługi oraz przez czas realizacji przez
Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów
podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie
zgody – do czasu jej cofnięcia a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu
zgłoszenia sprzeciwu – w zależności od celu w jaki były przetwarzane.

6.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach odmowa ich podania może
skutkować odmową wykonania usługi . Jeśli dane osobowe zostały zebrane na podstawie zgody to wyrażona zgoda może być
cofnięta w formie pisemnej.

7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r (RODO).

8.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.

Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

