Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 2016/679 z dnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (na potrzeby niniejszej
Informacji RODO).
W związku z tym, iż pozyskując Państwa dane na podstawie łączącego nas stosunku prawnego, a także
z innych powszechnie dostępnych źródeł i pozyskujemy wśród nich Państwa dane osobowe zgodnie z
RODO wypełniamy niniejszym obowiązek Administratora danych osobowych i przedstawiamy
informację dotyczące ich przetwarzania.
Wykonanie obowiązków informacyjnych RODO
Coworkingk3.pl Sp. z o. o informuje, że Administratorem Państwa danych osobowych jest
COWORKINGK3.PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klimczoka 3, 40-857 Katowice wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Katowice Wschód w Katowicach
pod numerem 0000473084 o kapitale zakładowym 50000 zł. wpłaconym w całości NIP 6342820554
REGON 243324792. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można kontaktować się z
administratorem drogą mailową lub pocztowa na adres Klimczoka 3, 40-857 Katowice. Administrator
decyduje jak i w jakim celu wykorzystuje Państwa dane osobowe i informuje Państwa o tym.
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie Państwa danych osobowych wykonywane jest w celu świadczenia usług noclegowych, a
także kontaktowania się z Państwem nawet jeżeli nie dojdzie do wykonania usługi, wystawiania faktur i
przechowywania ich w systemie księgowym.
Przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione interesem administratora tj. możliwością
dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona przez państwa na piśmie oraz
przepisy prawa tj. m.in. art. 6 ust. 1 lit a, b, c i d RODO.
Dane wrażliwe
Administrator nie przetwarza szczególnego rodzaju danych osobowych.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są jedynie osoby świadczące dla Administratora pracę w oparciu
o umowy o pracę lub osoby współpracujące z Administratorem na podstawie łączącej ich z
Administratorem umowy niezbędnej do wykonania świadczenia usługi noclegowej.
Przy czym firmy te mogą wykorzystywać Państwa dane jedynie zgodnie z naszymi poleceniami oraz nie
mogą ich wykorzystywać bez naszej zgody i wiedzy.
Okres przechowywania danych
Wynikający z art. 5 ust. 1 pkt e RODO tj. lat 3 od zakończenia usługi ewentualnie do czasu cofnięcia przez
państwa zgody.
Informacja o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:


Żądania od administratora dostępu do danych osobowych.



Żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych.



Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.



Przenoszenia danych osobowych.



Wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu
nadzorczego posiadającego kompetencje do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać za pomocą poczty pisząc na adres ul. Klimczoka 3, 40-857
Katowice.
Przekazywanie do państw trzecich
Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
Dobrowolność podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu wykonania świadczonych przez nas
usług konieczne. Brak zgody skutkował będzie niemożliwością świadczenia dla Państwa usługi
noclegowej.
Kontaktując się z nami droga mailową, osobiście lub telefonicznie wyrażają Państwo domyślnie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
Profilowanie
Informujemy, że nie będziemy dokonywać w oparciu o Państwa dane zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowania.

Państwa dane przetwarzane są ręcznie i elektronicznie zgodnie z metodami i procedurami przetwarzania,
zgodnie z informacjami zawartymi powyżej.

Z poważaniem
Prezes Zarządu COWORKINGK3.PL Sp. z o.o.
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