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Załącznik nr 2 go Regulaminu Grup Zorganizowanych  SPORT HOTELU 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna grupy – SPORT HOTEL 

 

1. Ja, niżej podpisany/a: .................................................................................................................., 

zamieszkały/a w ................................................... ul. ......................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury korzystania z obiektu Sport Hotel przy ul. Złotniczej 12 w Jeleniej Górze, zarządzanego 
przez Termy Cieplickie Sp. z o.o. ul. Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra, które są 
administratorem danych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. 
(Dz.U. Nr 1000 z 2018 r.). 

2. Zgoda obejmuje wyłącznie cele określone w złożonym oświadczeniu. 

3. Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza celem którego dotyczy 

zgoda. 

4. Dane osobowe nie będą dalej i na inne cele przetwarzane ani udostępniane innym podmiotom, w 

tym spoza EOG, ani innym organizacjom międzynarodowym. 

5. Oświadczający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

6. Oświadczający w dowolnym momencie posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane do czasu 

otrzymania przez administratora oświadczenia cofnięcia zgody. 

7. Oświadczający posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. Nr 1000 z 2018 r.). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

9. Dane Oświadczającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani ręczny, w tym 

również w formie profilowania. 

 

 

 

 

………………….……………………….………………….……………................. 

Data, miejsce, i podpis osoby wyrażającej zgodę 
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