WYNAJEM SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH
KARTA ZGŁOSZENIA REZERWACJI KAMPERA
Firma Handlowo-Usługowa „PETER” Piotr Gołaszewski, 26-600 Radom ul.
Maratońska 45
Tel. 601207173 info@peter.radom.pl
1.

Data zgłoszenia rezerwacji : ….........................................................................................

2.

Imię i nazwisko rezerwującego i jednocześnie najemcy: …............................................

3.

Pesel: …............................................................................................................................

4.

Nr dowodu osobistego …........................................................………………………….

5.

Adres zameldowania: .......................................................................................................

6.

Adres zamieszkania: …....................................................................................................

7.

Miejsce pracy: …..............................................................................................................

8.

Telefon kontaktowy i email: …........................................................................................

9.

Liczba osób korzystających z wypożyczonego kampera: …............................................

10.

Data wypożyczenia kampera: …......................................................................................

11.

Data zwrotu kampera: …..................................................................................................

12.

Miejsce odbioru i zwrotu kampera: ….............................................................................

13.

Kaucja zwrotna : 5.000 zł

14.

Opłata aktywująca rezerwację, w wysokości: …..............................................................

15.

Dane do dokonania wpłaty:
Firma Handlowo-Usługowa „PETER”
Piotr Gołaszewski
26-600 Radom, ul. Maratońska 45
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 54175000090000000023268744
Tytułem: wynajem kampera Pan/Pani

Polityka Ochrony Prywatności
Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
pozyskanych przez Firmę Handlowo-Usługową „PETER” Piotr Gołaszewski z siedzibą w Radomiu ul.
Maratońska 45, NIP 9481199674 zwaną dalej FHU „PETER”.
„Klient” (również Zlecający, Użytkownik, Korzystający itd.) w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności
oznacza osobę fizyczną korzystającą z usług FHU „PETER.
Korzystanie z usług FHU „PETER jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na zasady i
warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.
Dane osobowe
Zgodnie z treścią 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 („Rozporządzenie”), FHU „PETER” informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez
Klienta w związku lub podczas korzystania z usług FHU „PETER. Dane osobowe przetwarzane są
zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Klienta.
FHU „PETER” zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej
przez Klienta usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do FHU „PETER” pytania i przekazania informacji na temat swojej oferty.
W czasie rezerwacji i przygotowania oferty oraz w czasie dokonywania zamówienia i świadczenia
usług FHU „PETER” gromadzi dane podane przez Klienta. Dane te obejmują:
- nazwisko i imię;
- adres e-mai;
- numer telefonu;
- adres zamieszkania lub siedziby;
- adres korespondencyjny;
- szczegółowe dane z dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport);
- dane o płatnościach;
- informacje o miejscu zatrudnienia.
W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w momencie złożenia zamówienia lub zawarcia umowy na
świadczenie usług. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia
umowy i realizacji usług na rzecz Klienta. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta wymaganych
danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rezerwacji Klienta w systemie FHU „PETER”, zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Klienta.
Podstawą przetwarzania przez FHU „PETER” danych osobowych przekazanych przez Klienta jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Klienta, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia). W przypadku przesyłania przez FHU „PETER” informacji

na temat swojej oferty na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu FHU „PETER”
(art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez FHU „PETER”
informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Klientowi informacji o aktualnej ofercie. W każdym przypadku Klient może odwołać zgodę na przesyłanie informacji o aktualnej ofercie lub
wskazać zakres ograniczeń odnośnie wykorzystywania swoich danych osobowych.
Dane osobowe Klienta będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Klienta nie dłużej
niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
umowy i świadczenia wybranej przez Klienta usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez
okres zgodny z przepisami i niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, uzgodnienia rozliczeń itp., które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami.
Powierzenie danych osobowych
FHU „PETER” może ujawniać informacje na temat Klienta zaufanym osobom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Od wszystkich osób trzecich wymagamy przestrzegania zasad Polityki prywatności FHU „PETER” a także stosowania zasad zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce
Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami
Rozporządzenia wobec podmiotów wspierających i świadczących na rzecz FHU „PETER” usługi, np.
księgowości, administracji, zarządzania i w zakresie niezbędnym do realizacji usług.
Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym
innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub
będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Klienta.
Prawa i obowiązki Klienta
Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu,
dla którego zostały zebrane.
W przypadku przetwarzania danych Klienta w celu marketingu usługi i produktów własnych, Klient
może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych
w tym celu.
FHU „PETER” umożliwia Klientowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie
Klienta lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.
FHU „PETER” może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient naruszył regulamin usług

FHU „PETER” lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do
wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
Jeżeli Klient udostępnia, przekazuje i umieszcza w zamówieniach, umowach, serwisach, portalach
oraz usługach świadczonych za pośrednictwem stron internetowych FHU „PETER” jakiekolwiek dane
osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to
uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych
tych osób.
Zabezpieczenia danych
W celu zabezpieczenia danych osobowych Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, pobraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem
lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych
przed dostępem podmiotów nieupoważnionych.
Kontakt
Administratorem danych osobowych jest FHU „PETER” z siedzibą w Radomiu, który odpowiada za
nadzór nad przestrzeganiem niniejszej polityki. Klient usług FHU „PETER” może w dowolnym czasie
skontaktować się z FHU „PETER” w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób FHU „PETER” wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Klient powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej:
Zmiana Polityki Ochrony Prywatności
DC3 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie
zapewnia, że prawa Klienta wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego
zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą przesyłane w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego na naszej witrynie internetowej http://www.
Kontakt z organem nadzorczym
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta oraz stosowaniem
i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

