C E N T R U M W O D N E ,,L A G U N A”
74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1
tel./fax. 91 415 32 40
www.cwlaguna.pl biuro@cwlaguna.pl

Gryfino, dnia …………………………..
REZERWACJA GRUPOWEGO POBYTU NA PŁYWALNI (powyżej 10 os. w grupie)
w dniu ...................................... od godziny ................... do godziny ..................
w tym rezerwacja ……………… toru/ów (60 zł/1 h/1 tor).
Osoba odpowiedzialna:

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

Kontakt telefoniczny:

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

Ilość osób w grupie:

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

Ilość opiekunów:

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

Płatnik:

.................................................................................................
(nazwa firmy/imię, nazwisko, adres, NIP)

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Forma płatności:

gotówka / przelew*

* niepotrzebne skreślić
..............................................
(pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej)

Decyzja administracyjna (konieczna przy płatności przelewowej):
…………………………………………………

REGON : 320-639-728

NIP : 858-18-12-889

BANK : PEKAO S.A. Oddział w Gryfinie nr 32 1240 3855 1111 0010 2355 5728

W związku z zapisami 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 (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L
119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Centrum Wodne Laguna z siedzibą w Gryfinie, ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino,
tel. 91 415 32 40, e-mail: sekretariat@cwlaguna.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: inspektor@cwlaguna.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi basenowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, min. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach
publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i 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
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych usług zgodnie z
umową oraz będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów
obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie
wzajemnych roszczeń.
Dane przetwarzane w ramach monitoringu hali basenowej, jak również w ramach monitoringu w pozostałych strefach
publicznych są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu w okresie do 14 dni, po czym będą
zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z
uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z
monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO
-po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych dostarczonych CW Laguna.;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
realizacji usługi/umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.

…………………………………..dnia……………
(miejscowość)

………………………………..
(podpis)

Wyrażam
zgodę/nie wyrażam
zgody*
na przetwarzanie
moich danych
osobowych
podanych
w formularzu rezerwacji grupy w celu korzystania przez grupę osób z usługi basenowej CW Laguna w trybie art. 6
ust.1 lit. b oraz Art. 9 ust.2 lit. c i f 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 (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

…………………………………..dnia…………….
(miejscowość)

……………………………..
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

REGON : 320-639-728

NIP : 858-18-12-889

BANK : PEKAO S.A. Oddział w Gryfinie nr 32 1240 3855 1111 0010 2355 5728

