Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Outcom Sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie:
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).
Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.
Wyrażam zgodę ☐

Nie wyrażam zgody ☐

Wyrażam zgodę na używanie przez Outcom Sp.z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z
art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800).
Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.
Wyrażam zgodę ☐

Nie wyrażam zgody ☐

Klauzula informacyjna do Formularza kontaktowego
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Outcom Sp.z o.o. z siedzibą w
Warszawie 00-444, przy ul. Górnośląskiej 4A lok 41.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi
na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes
Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.
3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez Outcom Sp..z o.o. poprzez formularz
kontaktowy, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na
przesłaną wiadomość chyba że udzielą Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych
w celach marketingowych lub kontaktu drogą elektroniczną.
4. 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, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do
przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do
wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych*.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy
o kontakt z: kontakt@intea.pl
7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej https://hotelintea.pl/ lub
https://hotelintea.pl/kontakt automatycznie mogą być zbierane dane tj historia
przeglądania, nazwa przeglądarki, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP
komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics
User ID” oraz podobne systemy analityczne. Jednak dane te nie będą podlegały
profilowaniu.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

*Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 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 (RODO)

