
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art.13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), 
wskazujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Alter Art Festival sp. z o.o., ul. 
Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 5862141557, 
REGON: 220015184 (dalej: „Administrator”). 

2) Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem 
rodo@alterart.pl lub drogą pocztową na adres wskazany w pkt 1 powyżej. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy 
rezerwacji w BeachHouse (dalej „Umowa”) oraz do zapewnienia niezbędnego 
kontaktu. 

4) W związku z zawarciem Umowy, Administrator może przetwarzać Państwa 
następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu (o ile 
numer taki został podany na etapie dokonywania rezerwacji). 

5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, wymienionych w pkt 2 
powyżej jest niezbędność ich przetwarzania w celu wykonania Umowy, zgodnie z 
art. 6 ust. 1 pkt „b” RODO. 

6) Administrator może także przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, który polega na dochodzeniu ewentualnych 
roszczeń powstałych w wyniku wykonywania Umowy oraz zapewnieniu kontaktu w 
celu marketingu bezpośredniego usług Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt „f” 
RODO. 

7) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie zaufanym partnerom i 
podwykonawcom Administratora, którzy zapewniają nie niższy poziom ochrony 
danych osobowych niż ten, który zapewnia Administrator. Administrator nie będzie 
przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich. 

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 30 
dni od daty, w której rezerwacja miała zostać zrealizowana zgodnie z Umową. 

9) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu, a także do 
żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

10) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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