
 

 
 

NYX Hotel Warsaw by Leonardo Hotels, ul. Chmielna 71, 00-801 Warszawa 
+48 22 346 29 00, info.nyxwarsaw@leonardo-hotels.com, www.nyx-hotels.com 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „NYX HOTELS – Art Lives Here” 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOT. DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Leonardo Hotels Warsaw Sp. z o.  o., zarejestrowany 

pod numerem NIP: 5223080300, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej  45, 00 -844 Warszawa zwaną 

dalej  „Administratorem”.  

 

2.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora:  

 

I) przed zawarciem umowy, dane w kategorii  dane zwykłe, w szczególnośc i imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, przetwarzane będą na następujących 

podstawach:  

• art. 6 ust. 1 lit. b) –  administrator podejmuje działania na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy,  

• art. 6 ust. 1 lit . c) RODO –  na podstawie przepisów prawa –  m.in. np. w celu 
przeprowadzenia konkursu, dokonania rozliczeń podatkowych,  

• art. 6 ust.  1 pkt. f)  RODO w związku z uzasadnionym interesem administratora w celu 
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,  

• art. 6 ust.  1 lit. a) RODO –  na podstawie udzielonej zgody, jeżeli przetwarzanie danych może 
odbywać się tylko na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą  

 

II) po zawarciu umowy - jeśli została udzielona zgoda lub istnieje podstawa prawna d o 

przetwarzania tych danych, dane w kategorii dane zwykłe, w szczególności imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, przetwarzane będą na następujących 

podstawach: :  

• art. 6 ust.1 lit . b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykona nia zadań  związanych  
z realizacją umowy,  

• art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze –  np. w celu dokonania rozliczeń podatkowych,  

• art. 6 ust.  1 pkt. f)  RODO w związku z uzasadnionym interesem administrator a w celu 
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.  
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3.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych 

celów, nie dłużej niż wynika to z obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa lub do 

momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń którejkolwiek ze Stron.   

 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko w przypadku, gdy kraj  ten zapewnia 

odpowiedni poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, a przekazanie danych jest 

dopuszczalne przez przepisy prawa.  

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, w tym organizacjom 

międzynarodowym, o i le nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z re alizacj i Umowy 

lub z przepisów prawa.  

Odbiorcami danych mogą być osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych 

osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do 

otrzymania danych na podstawie obowiązujących p rzepisów prawa, w tym właściwe organy 

wymiaru sprawiedliwości lub podmioty, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu 

prawidłowego wykonania umowy. Odbiorcami danych w celu prawidłowej realizacji umowy 

mogą być przedsiębiorcy telekomunikacyjni,  banki , operatorzy pocztowi, przewoźnicy,  f irmy 

obsługujące korespondencję,  księgowość, hostingodawca, producent pojazdu, firmy świadczące 

na rzecz administratora usługi techniczne .  W celu uzyskania listy odbiorców danych osobowych, 

prosimy o kontakt z administ ratorem.  

 

5.  Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  a także prawo do  przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku, gdy osoba, której dane są przetwarzane uzna, że naruszono przepisy.  

Jeśli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zg ody, istnieje możliwość jej cofnięcia w 

dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na prawidłowość przetwarzania danych do 

momentu wycofania zgody.  

Kontakt w sprawie danych osobowych: artatnyx@leonardo -hotels.com 

 

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  aczkolwiek wymagane do zawarcia umowy. 

Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem 

umowy, jeżeli realizacja obowiązków wynikających z Umowy bez tych danych nie jest możliwa.  
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7.  W oparciu o podane dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Administrator oświadcza, 

że nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji,  w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania w rozumieniu RODO.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym.  

 

Miejscowość, data: ____________________ 

 

Podpis Uczestnika: ________________________  
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OŚWIADCZENIE  

 

Informacja w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe.  

 

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych są: Public 

Dia log Sp. z.o.o. z  siedzibą przy al.  Jana Chrystiana Szucha 16/2, 00 -582 Warszawa, NIP 

5213726516, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd pod numerem KRS: 

0000607707. Każdy z administratorów jest odpowiedzialny indywidualnie za realizację  

obowiązków wynikających z RODO. Osoba, której dane dotyczą może wykonywać swoje prawa 

wobec każdego z podmiotów –  zostaną one przekazane do właściwej jednostki. W sprawach 

dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się  za pośrednictwem adresu e -mail 

administratora. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności marketingowej, do 

momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej, chyba że  Państwo lub 

organizacja zapewnia należytą ochronę  danych według obowiązujących przepisów. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia działań marketingowych. Osobie, której 

dane dotyczą przysługują prawa do: dostępu do ich danych osobowyc h, ich sprostowania,  

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Odbiorcami danych są: przedsiębiorcy telekomunikacyj ni, banki,  operatorzy pocztowi, 

przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, księgowość, hostingodawca, producenci 

pojazdów, firmy świadczące na rzecz administratora usługi techniczne .  Dane osobowe nie 

podlegają profilowaniu, na podstawie którego współa dministratorzy podejmowaliby 

zautomatyzowane decyzje.  

 

 

Miejscowość, data: ____________________  

 

Podpis Uczestnika: ________________________  
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Ja, niżej podpisana/y _________________________, zam., ……………………… …………………wyrażam 

zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografi i i  f ilmów w ramach sesj i 

w ramach uczestnictwa w konkursie NYX HOTELS –  Art Lives Here organizowanym przez 

Leonardo Hotels Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 45, 00 -844 Warszawa 

(nr KRS 0000654593) podczas pracy nad dziełami, w ramach wywiadów i celem prezentacji osób 

podczas sesji zdjęciowej.  

 

W związku z udziałem w konkursie NYX HOTELS –  Art Lives Here niniejszym wyrażam zgodę na 

wykorzystanie, utrwalanie i  powielanie zdjęć i  f ilmów (w tym wywiadów) na którym zostanie 

utrwalony mój wizerunek, w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności 

celem zamieszczenia go na stronie internetowej Leonardo  Hotels Warsaw sp. z o.o., w mediach 

społecznościowych typu Facebook, Instagram, itp. w ramach konkursu NYX HOTELS –  Art Lives 

Here a także na publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, 

folderach, publikacjach elektroniczny ch, stronach internetowych. Jednocześnie zrzekam się 

praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim 

wizerunkiem. 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia wykonane zdjęcia i filmy zawierające mój wizerunek nie 

naruszają  moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i  

przyszłych) względem Leonardo Hotels  Warsaw sp. z  o.o. z  siedzibą w Warszawie z tytułu 

wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej.  

 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i  przysługuje mi prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Oświadczam, że w całości 

przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.  

 

 

Miejscowość, data: ____________________  

 

 

Podpis Uczestnika: ________________________  


