Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku, ul.
Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek.
Dane kontaktowe:
Telefon: 54 283 60 78
Fax:
54 283 62 95
e-mail: sekretariat@uzdrowiskociechocinek.pl
2. Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji Państwa praw.
Dane kontaktowe:
E-mail: iod@uzdrowiskociechocinek.pl
Telefon: 54 283 60 78
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego
przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną
przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.
4. Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe możemy powierzać firmie świadczącej usługi hostingowe oraz usługi
informatyczne na rzecz Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. lub
5. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na
zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych
osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
6. Państwa prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych przysługuje Państwu:
1) prawo żądania dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które
przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak
wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie państwa
zgody przed jej wycofaniem.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą
poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Informacja o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi
elektronicznego formularza rezerwacyjnego i kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych,
oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych
wymaganych przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. będzie skutkować
niemożliwością świadczenia usługi.

