Klauzula informacyjna
„Pokoje na Skarpie”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 - RODO) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, iż:
1. Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych jest: Narodowy Instytut Kultury
i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
− realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich, a także podjęcie na Pani/Pana
żądanie niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
− realizacja umów o świadczenie usług innych niż wskazane w podpunkcie powyżej,
a świadczonych na Pana/Pani życzenie przez ADO, w związku z pobytem w „Pokojach na
Skarpie” prowadzonych przez ADO oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem
takich umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
− wypełnienie ciążących na ADO obowiązków prawnych, takich jak wystawianie
i przechowywanie faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
− dochodzenia ewentualnych roszczeń przez ADO w związku ze szkodą wyrządzoną ADO
przez Pana/Panią, jak również ochrona przed Pani/Pana roszczeniami względem ADO
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
− ochrona Pani/Pana żywotnych interesów oraz interesów innych osób fizycznych (art. 6 ust.
1lit. d RODO), jak również usprawiedliwiony cel ADO (art. 6 ust. 1lit. f RODO) –
dot. przetwarzania danych osobowych przez monitoring wizyjny (kamery zlokalizowane
są w Instytucie w holu głównym, na klatce schodowej oraz na parkingu).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą m.in. kancelarie prawne współpracujące z ADO,
podmiot informatyczny świadczącym usługi wsparcia informatycznego dla ADO. Dane
z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
5. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli upoważnieni pracownicy instytutu w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia
wystawienie faktury VAT.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach prawa
(m.in. art.118 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), prawa podatkowego).
8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
i usunięcia danych.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

