
 

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 12 oraz art. 14 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) (dalej ‘RODO') informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHH HOTELE Sp. z o.o. , ul. Żwirki i Wigury 

1, 00-906 Warszawa.,  

2. Osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych u Administratora 

jest Inspektor Ochrony Danych Maria Beroud-Mazur, z którym można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: iod@phh.pl lub za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie 

Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego 

postępowania na zbycie składników aktywów trwałych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w 

przeprowadzeniu niniejszego postępowania; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, aniżeli na zgłoszenie 

roszczeń prawem przewidzianych; 

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Realizacji uprawnień można 

dokonać m.in. wysyłając zadanie pod adres: PHH HOTELE Sp. z o.o. , ul. Żwirki i Wigury 1, 00-

906 Warszawa., a także w drodze korespondencji pisemnej, lub osobiście w siedzibie 

Administratora. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla przeprowadzenia 

niniejszego postępowania. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do 

realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej 
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umowy. 

11. nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

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

Zapoznałam/-em się, 

(czytelny podpis) 


