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KARTA REJESTRACYJNA 

NUMER REZERWACJI ____________________________________ 

NAZWISKO    ______________________________________________________________________________________________ 

IMIĘ           _______________________________________________________________________________________________ 

ADRES            

ZAMIESZKANIA ___________________________________________________________________________________ 
     ULICA 

_________________________________  _______________________________  ___________________________________________ 

MIASTO    KOD POCZTOWY    KRAJ 
 

NR DOWODU/PASZPORTU   ____________________________________________________________________________ 

NR TELEFONU*     ADRES E-MAIL** 

__________________________________     _______________________________________________________________________ 

DANE DO FAKTURY VAT 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

POKÓJ NR.     POBYT _______________________________________________ 

ILOŚĆ OSÓB _______________________________________________________________________________________________ 

DATA PRZYBYCIA _____________________________ / DATA WYJAZDU______________________________________ 

 

 

Po zapoznaniu się z Informacją Administratora, zamieszczonej na str. 2 niniejszej Karty:  

 

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu korespondencji 

potwierdzającej rezerwację przez rezerwacja@pokojenaskarpie.pl stosownie do postanowień 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020, poz. 344),  

 

_____________________________ 

Podpis Gościa 

 

*/** Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego nr telefonu / adresu e-mail w celu przekazywania 

informacji handlowej i marketingowej stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1. 

 
_____________________________ 

Podpis Gościa 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA 
 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO1, informuję, że: 
1) Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych staje się Narodowy Instytut 

Kultury i Dziedzictwa Wsi [NIKiDW„Pokoje na Skarpie”] w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 
66, 00-322 Warszawa reprezentowany przez dyrektora. 
Kontakt do Administratora: tel. 22 380 98 00; e-mail: sekretariat@nikidw.edu.pl  

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jarosław Feliński, tel. 508608136 
3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w trybie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) i art. 6 ust. lit. c RODO1 
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. 
rozliczenia podatkowe i inne wynikające z przepisów prawa) 

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług 

noclegowych jak również w celu obsługi   administracyjno-księgowej w/w świadczeń, 
5) w przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe (nr telefonu / adresu e-mail) przetwarzane 

będą w celu korespondencji potwierdzającej rezerwację, przekazywania informacji handlowej   
i marketingowej przez NIKiDW „Pokoje na Skarpie” 

6) Pani/Pana dane osobowe w odniesieniu do usług świadczonych przez NIKiDW „Pokoje na Skarpie” 
będą przetwarzane przez okres: 

a) w którym usługi te będą świadczone oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie, jeżeli 
jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa np. przetwarzanie  
w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, 

b) (nr telefonu / adresu e-mail) - do czasu cofnięcia przez Panią/ Pana wyrażonej zgody  
a następnie będą usuwane lub trwale niszczone 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 
a) wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy noclegowej, które są niezbędne do jej realizacji. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia w/w umowy, 
b) w przypadku podania nr telefonu i adresu e-mail, dobrowolne poparte wyrażeniem zgody na ich 

przetwarzanie 
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO 

wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał umowy 
przetwarzania danych w imieniu administratora. 

9) Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony 
prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub w związku z prowadzonym postępowaniem. 

10) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO1;  

11) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO1; 

12) Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody, na przetwarzanie danych (nr telefonu / adresu  
e-mail) w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

13) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości przekazywana informacji handlowej  
i marketingowej przez Dom. 

14) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez …….., udzieloną w dniu …………………..……. w celu przekazywania informacji handlowej   
i marketingowej przez ……... Podpis osoby, której dane dotyczą. 

15) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania. 

16) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim. 

 
 
 
____________________________________________________ 

1 RODO- Rozporządzenie 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 Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. ze zm.) 
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