
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA 
PRZEZ ŚWIERADÓW ZDRÓJ SP. Z O.O. SP.K. 

Kto jest 
administratorem 

danych 
osobowych: 

Świeradów Zdrój sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 10, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715673 (NIP: 
5213810837, REGON: 369355823), zwana dalej: „Administratorem”. 

Skąd pochodzą 
Państwa dane 
osobowe i czy 

konieczne jest ich 
podanie: 

Administrator otrzymał Państwa dane od podmiotu, z którego usług pośrednictwa Państwo korzystali, w związku z 
zainteresowaniem inwestycją „Elements Hotel & SPA”, lub na Państwa prośbę od podmiotu z grupy Górskie Resorty, 
od którego nabyli Państwo inny lokal. Administrator otrzymał dane identyfikacyjne i kontaktowe, a w razie podjęcia 
przez Państwa decyzji o nabyciu lokalu - również pozostałe dane niezbędne do zawarcia umowy. Jeśli dane te 
Administrator otrzymuje bezpośrednio od Państwa – ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy 
(w tym w formie aktu notarialnego – wówczas zakres wymaganych danych wynika z przepisów prawa), a ich 
niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy. 

Jakie są cele 
przetwarzania 

danych 
osobowych: 

• podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy, której są lub będą Państwo 
stroną (umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, sprzedaży) [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], a jeśli nie są Państwo stroną 
umowy – celem jest realizacja umowy między Administratorem a podmiotem, który Państwo reprezentują [art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO]; 

• cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. realizacja umowy 
między Administratorem a podmiotem, z którego usług pośrednictwa Państwo korzystali, marketing (w tym drogą 
elektroniczną, jeśli wyrażono zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez e-mail), dochodzenie lub 
obrona roszczeń, archiwizacja, wewnętrzne cele administracyjne grupy przedsiębiorstw, przekazanie informacji o 
zawartej z Państwem umowie oraz Państwa danych osobowych zarządzającemu realizowanym obiektem celem 
zawarcia z nim przez Państwa umowy najmu nabywanego lokalu [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]; 

• wykonanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, np. rachunkowych [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]. 
Odbiorcy 
danych: 

• podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, przechowywania danych, hostingowe, 
marketingowe, prawne lub księgowe; 

• podmiot, z którego usług pośrednictwa Państwo korzystali; 
• podmiot zarządzający obiektem, w ramach którego znajdzie się nabywany lokal; 
• notariusz, który sporządzi akt notarialny związany z nabyciem praw do lokalu; 
• właściwe organy władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa; 
• podmioty funkcjonujące z Administratorem w ramach grupy przedsiębiorstw w rozumieniu art. 4 pkt 19) RODO 

dla celów administracyjnych. 
Okres 

przechowywania 
danych: 

• przez czas realizacji umowy i trwania wynikających z niej stosunków prawnych (np. stosunku współwłasności 
nieruchomości) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń; 

• do czasu wniesienia sprzeciwu – w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
• dane zawarte na dokumentach księgowych - przez okres wymagany przepisami prawa. 

Państwa 
uprawnienia: 

• prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo do przeniesienia danych do innego administratora; 

• jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie - można ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; 

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania 
niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora; 

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych; 
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Przekazanie 
danych do 

państw trzecich: 

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem przez 
Administratora z usług DropBox i Office 365: 
• do Dropbox, Inc. - w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule umowne ochrony 

danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję (UE): https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/eu-
standard-clauses-dfb-011017.pdf; 

• do Microsoft Corporation - posiadającego certyfikat wydany zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w 
sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

Dane 
kontaktowe: 

ul. Niedźwiedzia 10, 02-737 Warszawa, e-mail: administratordanych@elementshotel.pl 

 

 

 


