
- KLAUZULA INFORMACYJNA - 
  
Zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólne           
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 
  
  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Panek Spółka Akcyjna z siedzibą w             
Warszawie przy ul. Grójeckiej w Warszawie (dalej: „Panek”). Dane kontaktowe i siedziby Panek:             
ul Grójecka 208, 02-390 Warszawa, (+48) 665 800 000, e-mail: bok@panek.eu. 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, ich przetwarzaniem przez Administratora           
oraz ochroną możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych           
Panek wysyłając e-mail na adres: iodo@panek.eu lub pisemnie kierując korespondencję na adres            
siedziby Panek wskazany w pkt 1 powyżej z dopiskiem IODO. 
3. Cele przetwarzania przez Panek danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:           
obsługa rezerwacji (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), realizacja umowy najmu (art. 6 ust. 1 pkt b)                  
RODO), dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), realizacja              
umowy o współpracy pomiędzy Panek i jej partnerem biznesowym pozyskującym klientów (art. 6             
ust. 1 pkt f) RODO). Dane osobowe są pozyskiwane za pośrednictwem podmiotu, z którym              
PANEK współpracuje w zakresie pozyskiwania klientów. 
4. Zakres/kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, telefon kontaktowy,          
adres e-mail. 
5.       Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

1. pracownicy i współpracownicy Panek oraz podmioty świadczące na rzecz Panek usługi na            
potrzeby prowadzenia działalności podwykonawcy (np. informatyczne, marketingowe,       
analityczne, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, rachunkowe, podatkowe,        
audytorskie, prawne, windykacyjne, pośrednictwa, ubezpieczeniowe); 

2. partnerzy i kontrahenci Panek, z którymi Panek współpracuje w związku z zawarciem lub             
realizacją zawartych umów oraz świadczonych usług; 

3. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania informacji o danych           
osobowych; 

4. podmioty trzecie, którym udzielane są informacje o danych osobowych w celu dochodzenia            
lub obrony przed roszczeniami. 

6. Dane osobowe będą przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji celów określonych            
w pkt 3. powyżej, w tym przez cały okres obsługi rezerwacji i trwania umowy najmu, a po jej                  
zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy najmu lub do            
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W          
przypadku, gdy Panek przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Panek,            
dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym występuje uzasadniony interes Panek            
w przetwarzaniu danych osobowych dla określonego celu, jednakże nie będą przetwarzane, jeżeli            
zgłoszą Państwo uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a Panek nie wykaże           
istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia,           
dochodzenia lub obrony roszczeń.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów,            
w szczególności obowiązków prawnych Panek, w tym realizacji umowy najmu. 

8.   Przysługuje Państwu prawo: 
1. dostępu do treści danych osobowych, prostowania ich treści, ograniczenia ich          

przetwarzania lub usunięcia;  
2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa           

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych         



opartego na art. 6 ust. pkt f) RODO. Panek zaprzestanie przetwarzania danych            
osobowych, chyba że Panek wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw          
do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do            
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

3. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Informujemy, że Panek nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując             
profilowanie. 

 
 


