Wniosek – Ograniczenie przetwarzania danych osobowych
Dane wnioskodawcy (osoby, której dane dotyczą)
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Na podstawie art. 6 ust 1a 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych we wniosku dla potrzeb zweryfikowania
mojej osoby i spełnienia przez administratora żądania mojego prawa do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych według przesłanego wniosku:
TAK
NIE

Zwracam się z prośbą o ograniczenie przetwarzania moich danych osobowych:
(zaznacz właściwe pola kwadratów)

a) wstrzymanie operacji na moich danych osobowych ze względu na:
nieprawidłowość danych osobowych (na okres sprawdzenia ich poprawności);
niezgodność przetwarzania z prawem (możesz domagać się ich usunięcia);
wniesiony sprzeciw (do czasu jego rozstrzygnięcia);
b) nieusuwanie moich danych osobowych, ponieważ:
potrzebuję wykorzystać je do ustalenia/dochodzenia/obrony roszczeń (w sytuacji, gdy
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania)
Przyjmuję do wiadomości, że Administrator może odmówić ograniczenia przetwarzania, jeśli wykaże
że istnieją: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do braku możliwości ograniczenia przetwarzania
danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności, lub 2)
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przyjmuję do wiadomości, że wniosek będzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej
tożsamości.
Realizacja wniosku nastąpi w terminie do dwóch tygodni licząc od daty odnotowania wpłynięcia
wniosku na wskazane w klauzuli informacyjnej dane kontaktowe/adresowe (pkt. 9 klauzuli poniżej).
W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony, o czym zostanie Pani/Pan
poinformowana/y w stosownej korespondencji przesłanej na podane dane przez Panią/Pana
w składanym wniosku ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

*Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dołączoną do wniosku poniżej.
*pole obowiązkowo do zaznaczenia

……………………..
Data i miejscowość

………...........…......……………
Podpis osoby wnioskującej

Wypełnia Administrator
Tożsamość Wnioskodawcy została zweryfkowana pozytywnie
…..………….....………….…………………...…………………………….....
Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Hotele De Silva Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie
przy ulicy Puławskiej 45 B, 05-500 Piaseczno. Kontakt z Administratorem tel. +48 22 858 27 44, listowny:
Hotele De Silva Sp. z o. o. ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno lub poprzez kontakt bezpośredni do zarządzanej
przez administratora Restauracji Stara Zajezdnia Kraków by De Silva, ul. Św. Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków
e-mail: starazajezdnia@desilva.pl, czy telefonicznie: +48 668 873 726 5;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Pani Agnieszki Stelmaczonek: e-mail: iod@desilva.pl lub listownie
na adres korespondencyjny z dopiskiem dla IOD: Restauracja Stara Zajezdnia Kraków by De Silva, ul. Św.
Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków;
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z administratorem lub
Inspektorem ochrony danych w celu przesłania wniosku, aby skorzystać z przysługujących praw jako osobie,
której dane dotyczą. Podane dane we wniosku będą przetwarzane w celu zweryfikowania wnioskodawcy
i spełnienia przez administratora żądania skorzystania z prawa osobie zgodnie z nadesłanym wnioskiem.
Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1a
Rozporządzenia) na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania
kontaktu z administratorem i/lub IOD (przesłanie danych)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla
administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia
przetwarzania danych.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
6.Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody w celu kontaktu z administratorem
i/lub Inspektorem ochrony danych oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8.Ma Pani/Pan prawo do:
 uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania
ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych
co wynika z obowiązku administratora;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane
niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia;
 wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa
się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
 kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora;
9. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać z gotowych wniosków dostępnych na stronie
http://starazajezdniakrakow.pl/ w zakładce RODO, które po wypełnieniu i podpisaniu należy
przesłać na adres e-mail: iod@desilva.pl lub starazajezdnia@desilva.pl czy przesłać listownie na adres
korespondencyjny z dopiskiem dla IOD, dostarczyć osobiście: Restauracja Stara Zajezdnia Kraków by De Silva,
ul. Św. Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków;
Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia
odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie
skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

