
Klauzula informacyjna  

(szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych  

najemcy sprzętu wędkarskiego) 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Najemcy sprzętu wędkarskiego będzie Wynajmujący 

sprzęt wędkarski Wojciech Andrzejak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  

Firma Usługowa Wojciech Andrzejak , ul.Dudycza 81 64-030 Śmigiel  

Dane do kontaktu poniżej: 

- listownie na adres: ul.Dudycza 81 , 64-030 Śmigiel  

- przez e-mail: sumowabazapo@onet.pl 

- telefonicznie: +48 728 465 614 

2. Inspektor ochrony danych 

Nie dotyczy 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe Najemcy sprzętu wędkarskiego będą przetwarzane w celu: 

− zawarcia umowy najmu sprzętu wędkarskiego; 

− przeprowadzenia instruktarzu w zakresie sposobu wykorzystania wynajmowanego 

sprzętu oraz miejsca do wędkowania; 

− wykupienie pozwoleń wędkarskich 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Najemcy sprzętu wędkarskiego jest: 

− Zgoda Najemcy sprzętu wędkarskiego na przetwarzanie danych przekazanych podczas 

spotkania w siedzibie Wynajmującego sprzęt wędkarski dotycząca innych danych 

Najemcy sprzętu wędkarskiego niż: imię i nazwisko; miejsce zamieszkania (adres do 

korespondencji); seria i numer dowodu osobistego; 

− Wykonanie umowy Najmu sprzętu wędkarskiego w zakresie innych danych Najemcy 

sprzętu wędkarskiego niż: imię i nazwisko; miejsce zamieszkania (adres do 

korespondencji); seria i numer dowodu osobistego; 

− Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dotyczące zawierania 

umów (komparycja umów) w zakresie następujących danych Wynajmującego sprzęt 

wędkarski: imię i nazwisko; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);  seria i 

numer dowodu osobistego; 

− Uzasadniony interes Wynajmującego sprzęt wędkarski – przetwarzanie danych 

osobowych Najemcy sprzętu wędkarskiego w zakresie:  imię i nazwisko; miejsce 

zamieszkania (adres do korespondencji); seria i numer dowodu osobistego oraz innych 



danych osobowych w celu zlecenia podmiotowi zewnętrznemu wyegzekwowania 

należności z tytułu braku pokrycia przez Najemcę sprzętu wędkarskiego wartości 

uszkodzonego lub utraconego wynajmowanego sprzętu;   

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Wynajmujący sprzęt wędkarski będzie przechowywał dane osobowe Najemcy sprzętu 

wędkarskiego do momentu przedawnienia się roszczenia o naprawienie szkody z powodu 

uszkodzenia lub pogorszenia wynajmowanego sprzętu wędkarskiego tj. z upływem roku od 

dnia zwrotu wynajmowanego sprzętu wędkarskiego (podstawa prawna: art. 677 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).  

W przypadku zaginięcia wynajmowanego sprzętu wędkarskiego Wynajmujący sprzęt 

wędkarski będzie przechowywał dane osobowe Najemcy sprzętu wędkarskiego do dnia 

pokrycia przez Wynajmującego sprzęt wędkarski w całości wartości utraconego sprzętu.  

5. Odbiorcy danych 

Dane osobowe Najemcy sprzętu wędkarskiego mogą zostać przekazane firmom 

windykacyjnym, którym Wynajmujący sprzęt wędkarski zleci wyegzekwowanie należności z 

tytułu braku pokrycia przez Najemcę sprzętu wędkarskiego wartości uszkodzonego lub 

utraconego wynajmowanego sprzętu. Wyżej wymienione podmioty będą przetwarzać dane na 

podstawie umowy z Wynajmującym sprzęt wędkarski. 

Dane osobowe oraz wizerunek Najemcy sprzętu wędkarskiego mogą zostać przekazane 

firmom dostarczającym Wynajmującemu sprzęt wędkarski usługi informatyczne, w tym 

firmom prowadzącym stronę internetową Wynajmującego sprzęt wędkarski. Powyższe będzie 

związane z promowaniem działalności Wynajmującego sprzęt wędkarski. Wyżej wymienione 

podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Wynajmującym sprzęt wędkarski i 

tylko zgodnie z jego poleceniami. 

6. Prawa Najemcy sprzętu wędkarskiego związane z przetwarzaniem danych 

osobowych 

Najemcy sprzętu wędkarskiego przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

b. prawo dostępu do danych osobowych Najemcy sprzętu wędkarskiego, 

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Najemcy sprzętu wędkarskiego, 

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Najemcy sprzętu wędkarskiego, 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Najemcy sprzętu 

wędkarskiego, 



f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Najemcy sprzętu 

wędkarskiego ze względu na jego szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy 

Wynajmujący sprzęt wędkarski przetwarza dane Najemcy sprzętu wędkarskiego na 

podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,  

Aby skorzystać z powyższych praw, Najemca sprzętu wędkarskiego winien skontaktować się 

z Wynajmującym sprzęt wędkarski (dane kontaktowe w punkcie 1). 

Prawo wycofania zgody 

W zakresie, w jakim dane osobowe Najemcy sprzętu wędkarskiego są przetwarzane na 

podstawie zgody (czyli dane przekazane podczas rozmowy, inne niż: imię i nazwisko; miejsce 

zamieszkania (adres do korespondencji); seria i numer dowodu osobistego) – Najemca sprzętu 

wędkarskiego ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody Najemcy sprzętu wędkarskiego przed jej wycofaniem. Najemca sprzętu 

wędkarskiego może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na 

adres korespondencyjny Wynajmującego sprzęt wędkarski oraz na adres emailowy 

Wynajmującego sprzęt wędkarski. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Najemcy sprzętu wędkarskiego przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

 

7. Podanie przez Najemcę sprzętu wędkarskiego danych osobowych w zakresie: imię i 

nazwisko; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);  seria i numer dowodu 

osobistego jest wymogiem ustawowym (komparycja umów w myśl przepisów ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).  

Podanie przez Najemcę sprzętu wędkarskiego danych osobowych innych niż: imię i 

nazwisko; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);  seria i numer dowodu 

osobistego jest dobrowolne. Brak podania przez Najemcę sprzętu wędkarskiego tych 

danych może skutkować brakiem prawidłowego wykonania umowy najmu sprzętu 

wędkarskiego (np. brak możliwości wykupienia pozwoleń wędkarskich). 

 

8. Dane osobowe Najemcy sprzętu wędkarskiego nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

 

9. Administrator (Wynajmujący sprzęt wędkarski) nie zamierza przekazywać danych 

Najemcy sprzętu wędkarskiego do państwa trzeciego (tj. poza teren Unii Europejskiej) 

lub organizacji międzynarodowej.  


