Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Formularz rezerwacji pokoi gościnnych
e-mail: okl@akl.lasy.gov.pl
Imię…………………………………………. Nazwisko………………………………………………………………………………………………
lub nazwa instytucji…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ulica, nr domu…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miasto………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP (jeżeli firma)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon

……………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi

……………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o rezerwację pokoi gościnnych wg poniższych danych:

Pokoje gościnne

Liczba osób w pokoju

Termin

Pokój gościnny
Apartament

Dane dodatkowe:
Ilość dzieci do 3 lat:……………………… (data/y urodzenia:…………………………………………)
Ilość osób powyżej 3 lat do 13 lat (data/y urodzenia:…………………………..………………)
Ilość osób powyżej 13 lat (data/y urodzenia:………………………………………………………..)
Cel pobytu*:…………………………………………………………………………………………………………..

Klauzula informacyjna RODO oraz zgoda na przetwarzanie danych
osobowych:
Na podstawie art. 13 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
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy o sposobie i celu, w jakim
przetwarzane są przekazane dane osobowe, a także o przysługujących prawach.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Ośrodka Kultury
Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, tel. + 48 62 76 15 045,
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych Pana Sławomira
Zielińskiego z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres Ośrodek Kultury
Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, tel. + 48 62 76 15 045,
lub poprzez adres e-mail Slawomir.Zielinski@okl.lasy.gov.pl

3. Wskazane w formularzu dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rezerwacji
oraz wynajmu pokoi gościnnych w obiekcie noclegowym Obora znajdującym się na terenie
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, a także w celach statystycznych na potrzeby
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO.
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione: upoważnionym pracownikom Ośrodka Kultury
Leśnej w Gołuchowie, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa, które wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę
prawną lub takimi, z którymi Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zawarł umowę, w
szczególności: firmy i kancelarie prawnicze, operatorzy pocztowi, banki, firmy windykacyjne
itp.
5. Dane osobowe wskazane w formularzu przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji
celów wskazanych w pkt. 3 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa.
6. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z
zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),
c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),
f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W przeciwnym wypadku umowa
nie zostanie zawarta.
8. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych
w przepisach prawa.
10. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany
i nie są poddawane profilowaniu.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
powyższym formularzu. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am zapoznany/a z klauzulą
informacyjną RODO, w tym z przysługującymi mi prawami.

Podpis osoby rezerwującej:

…………………………………….

Data:

……………………………………..

Akceptacja regulaminu:
Podpisując niniejszy druk zamówienia oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem
rezerwacji pokoi gościnnych w obiekcie noclegowym Obora, Regulaminem korzystania z
pokoi gościnnych w obiekcie noclegowym Obora, Regulaminem porządkowym obiektu
noclegowego Obora, a także z cennikiem pokoi obiektu noclegowego Obora i akceptuję
wymienione w w/w dokumentach warunki. Dodatkowo oświadczam, że jestem
upoważniony do występowania oraz podpisania niniejszego zlecenia/zaciągania
zobowiązań finansowych, na rzecz podmiotu w imieniu którego występuję.

Podpis osoby rezerwującej:

…………………………………………….

