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INFORMACJA - Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 lub art. 14 RODO 

Zgodnie z art. 13 / art. 14 przepisów o ochronie danych osobowych, tj. ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 

roku, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polski Holding Hotelowy sp. z 

o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa (Administrator). 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych u 

Administratora właściwy jest adres mailowy: iod@phh.pl lub adres pocztowy: 

Inspektor Ochrony Danych, Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony 

Robotników 39G, 02-148 Warszawa. 

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, firmy, adresu lub siedziby  

jako oferenta lub pełnomocnika oferenta przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia niniejszego postępowania na zbycie składników aktywów 

trwałych  Administratora oraz ewentualnie w celu zawarcia przez Administratora 

umowy z oferentem, którego oferta zostanie wybrana w toku ww. postępowania. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w 

przeprowadzeniu niniejszego postępowania z ramienia Administratora. 

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż konieczny do 

osiągnięcia celów, dla których zebrano dane osobowe lub  jeśli jest to konieczne, w 

celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub ochrony uzasadnionych 

interesów Administratora (np. okresy przedawnienia ). 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/ Panu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do 

usunięcia danych, 

b) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które 

odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek 

konieczne dla przeprowadzenia niniejszego postępowania  
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Zapoznałem/-am się 

 

…………………………………………. 

(czytelny podpis, data) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 


