Data ……………………..
ZGŁOSZENIE WSTĘPNE REZERWACJI
miejsca na postawienie przyczepy campingowej w ryczałcie w sezonie 2021
Zgłaszam rezerwację miejsca na ustawienie w ryczałcie , w okresie od 30.04.2021
17.10.2021 przyczepy campingowej na Campingu " Sun4Hel Maszoperia" w Jastarni:

do

Przyczepa marki ……………………………………………. Typ. ……………………..…………
nr rejestracyjny … …………………………..…………… rok produkcji ………………………..
długość przyczepy ( z dyszlem ) ……………… szerokość przyczepy ……………………….
szerokość przedsionka ……..……………………
będącą własnością …………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………..
tel.

…………………………………………..…… e-mail: …..……………………………………

Zajmowane miejsce w sezonie 2020 ……...........……….
Preferowane miejsce w sezonie 2021 …........................................................................................
Zobowiązuję się do zapłaty kwoty ustalonej według zasady korzystania z ryczałtowego pobytu na
Campingu Sun4hel Maszoperia w sezonie 2021
Proszę o wystawienie faktury na ……………………………………………................………………….
…........................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam , że znane są mi są :
1. Regulamin Campingu Sun4hel Maszoperia
2. Zasady korzystania z ryczałtowego pobytu na Campingu Sun4hel Maszoperia w sezonie 2021
3. Zasady rezerwacji miejsc na Campingu Sun4hel Maszoperia w ryczałcie na sezon 2021

…………………………………………
Nazwisko i Imię zgłaszającego
RODO
1.

Spółka Sun4hel Sp. o.o. z siedzibą w Gdyni (ul. Świętojańska 118/9, 81-388 Gdynia)

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000766736, oświadcza, że jest
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 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. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) Pani/Pana danych
osobowych wskazanych w Formularzu zgłoszenia wstępnej rezerwacji oraz Umowie o realizację
usługi pobytowej na obiekcie – polu kempingowym położonym w Jastarni przy ul. A Mickiewicza
139 (kemping Sun4hel – Maszoperia) w następującym zakresie: (I) imię i nazwisko, (II) numer
telefonu, (III) adres e-mail, (IV) miejsce zamieszkania, (V) PESEL, (VI) NIP, (VII) seria i numer
dowodu osobistego. Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa, możemy wymagać również
podania innych danych, niewskazanych wyżej, niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub
podatkowych.
2.

Spółka Sun4hel Sp. o.o. z siedzibą w Gdyni będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe,

o których mowa w ust. 1 powyżej do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów:


obejmujących podjęcie przez spółkę Sun4hel Sp. o.o. z siedzibą w Gdyni działań
zmierzających do zawarcia i realizacji usługi pobytowej na obiekcie – polu
kempingowym położonym w Jastarni przy ul. A Mickiewicza 139 (kemping Sun4hel –
Maszoperia);



kontaktowych, informowania o produktach i usługach spółki Sun4hel Sp. o.o. z siedzibą
w Gdyni;



obejmujących zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w tym zgodę
na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;



ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z realizacją usługi
pobytowej na obiekcie – polu kempingowym położonym w Jastarni przy ul. A
Mickiewicza 139 (kemping Sun4hel – Maszoperia) lub z nią związanych.

3.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w ust. 2, Pani/Pana

dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:


upoważnieni pracownicy administratora danych,



usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni
pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,


4.

podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Spółka Sun4hel Sp. o.o. z siedzibą w Gdyni zobowiązuje się do przetwarzania danych

zgodnie z RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

5.

Spółka Sun4hel Sp. o.o. z siedzibą w Gdyni oświadcza, iż zatrudnia pracowników

posiadających doświadczenie i wiedzę, a także, że posiada środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną.
6.

Spółka Sun4hel Sp. o.o. z siedzibą w Gdyni oświadcza, że opracowała i wdrożyła środki

techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO, zapewniające ochronę powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, dokumentację
opisującą sposób przetwarzania danych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne.
7.

Spółka Sun4hel Sp. o.o. z siedzibą w Gdyni oświadcza, że wszystkie osoby zatrudnione

przy przetwarzaniu danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, chyba że podlegają
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
8.

Spółka Sun4hel Sp. o.o. z siedzibą w Gdyni oświadcza, że pracownicy, którymi będzie się

posługiwać zostaną przeszkoleni w zakresie:
a. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych
osobowych,
b. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji naruszenia
bezpieczeństwa danych osobowych.
9.

Spółka Sun4hel Sp. o.o. z siedzibą w Gdyni zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji

osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
10.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do kontroli, czy przetwarzanie

powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami mającymi zastosowanie
regulacjami prawnymi w obszarze ochrony osobowych. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Można skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo
na adres siedziby administratora danych osobowych lub adres e-mail sun4hel@o2.pl.
11.

Ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec

przetwarzania w celach informowania o produktach i usługach spółki Sun4hel Sp. o.o. z siedzibą w
Gdyni Pani/Pana danych osobowych.
12.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
13.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter

dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych bądź niewyrażenia zgody na ich
przetwarzanie może być brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o usługę pobytową na
obiekcie.
14.

Spółka Sun4hel Sp. o.o. z siedzibą w Gdyni zobowiązuje się do usunięcia powierzonych jej

danych osobowych po upływie okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z celem, o
którym mowa w ust. 2.

…………………………………………
Nazwisko i Imię zgłaszającego

