
Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisana (y)  

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Adres     zamieszkania (ulica,  numer domu/lokalu,   kod pocztowy,   Miejscowość) 

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

3. Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

4. Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Marcin Pielok, prowadzącemu 

działalność gospodarczą pod firmą OKL Travel&Rent Marcin Pielok, Chocianowice 233 46-280 Lasowice Wielkie w celu 

zawarcia i wykonania umowy Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.    
……………………………………………………..             

(data i czytelny podpis)              

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Marcin Pielok, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OKL Travel&Rent 

Marcin Pielok, Chocianowice 233 46-280 Lasowice Wielkie, NIP 751-161-24-52 (dalej: Administrator).  

2.  Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz 

obowiązującymi przepisami.  

3. Kontakt z Administratorem jest możliwy telefonicznie pod numerem telefonu 600 700 018, za pomocą poczty 

elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@okltravel.pl  lub pisemnie na adres Administratora.  

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:    

a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;  

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.  

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Za inne 

podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora uważa się przede wszystkim podmioty świadczące usługi: 

księgowe, prawnicze, informatyczne, w zakresie likwidacji szkód, pocztowe, kurierskie, bankowe. W przypadku wyrażenia 

odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom niż wymienione powyżej.  

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z OKL Travel&Rent Marcin Pielok. Nie podanie danych 

osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy.  

7. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, mają w związku z przetwarzaniem następujące 

prawa:  

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych;  

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;  

3) przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;  

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;  

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, w formie pisemnej lub drogą 

elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;  

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.  

9. Administrator przekaże dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania zawartej umowy. Administrator zapewni odpowiednie 

zabezpieczenie tych danych. Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania 

miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem.  

10. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa.  

11. Podanie danych osobowych w innych celach niż określone powyżej jest dobrowolne.     

 

.......................................  

(data i czytelny podpis) 


