
 
Klauzula informacyjna 

 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., 
Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Pan Zbigniew Gach - Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej 
Gminy Słupsk, Głobino, ul. Główna 65, 76-200 Słupsk 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

 pod adresem poczty elektronicznej iod@gok.slupsk.pl 
 telefonicznie 059 847-10-91 
 pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, aby: 
 podpisać i realizować umowę, której jest Pan/Pani stroną 
 dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa 
 wysyłać za Pani/Pana zgodą newsletter i inne materiały informacyjne 
 wykonać zadania realizowane przez CKiBP w interesie publicznym. 

4. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie: 
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO  gdy, wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania umowy, lub 

do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; 
 art. 6 ust. 1 lit. d RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na CKiBP; 
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez 

CKiBP w interesie publicznym. 
5. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. 
Szczegółowych informacji może udzielić pracownik zajmujący się Pani/Pana sprawą. 
6. Przechowywanie danych osobowych 
Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały 
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne  lub do odwołania zgody. 
7. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 
       W konkretnych przypadkach określonych w RODO ma Pani/Pan prawo: 

 dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; 
 do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; 
 do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 
 do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; 
 do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania. 

8. Gdzie można wnieść skargę, jeśli uzna Pani/Pan że jej/jego prawa zostały naruszone? 
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 
siedzibą w Warszawie. 
9. Zautomatyzowane przetwarzanie danych 
W Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk nie przetwarza się danych osobowych w trybie 
zautomatyzowanym. 
10. Monitoring Wizyjny 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz danych i informacji obiekty CKiBP  oraz ich bezpośrednie 
otoczenie objęte są monitoringiem wizyjnym. Administratorem danych systemu monitoringu jest CKiBP. 
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Akceptuję – data i podpis Gościa 



 
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POKOI GOŚCINNYCH  

PRZY ZIT W SWOŁOWIE 

Intencją polityki bezpieczeństwa jest przygotowanie na przyjęcie Gości w nowej 

rzeczywistości, przeciwdziałanie COVID-19, a tym samym zapewnienie najwyższego poziomu 

bezpieczeństwa pobytu. 

I BEZPIECZNA LOKALIZACJA  

 Jesteśmy zlokalizowani niemalże w samym sercu Swołowa ale jednocześnie w zacisznej 

uliczce, na ogrodzonym terenie 

 Położenie obiektu, pośród zamkniętego terenu, z wydzielonym miejscem rekreacyjnym daje 

naszym Gościom poczucie przestrzeni, możliwość swobodnego poruszania się i wypoczynku, 

a zarazem gwarancję i możliwości zachowania bezpiecznych odległości 

 Powierzchnia wnętrz, jak i samodzielne wejścia do pokoi gościnnych gwarantują naszym 

Gościom, zachowanie wymaganych odległości na terenie całego obiektu 

 Na teren obiektu mają wstęp i mogą przebywać wyłącznie Goście i pracownicy, co ogranicza 

możliwość pojawienia się w obiekcie przypadkowych osób 

II BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE/BEZPIECZNE WNĘTRZA 

 Na terenie obiektu może przebywać jednocześnie 10 osób 

 W kontakcie z personelem/obsługą może uczestniczyć 1 Gość przy zachowaniu odległości 2 m 

 Personel obsługuje Gości w jednorazowych rękawiczkach i maskach ochronnych 

 Meldunek odbywa się on-line - obsługa sprawdza zgodność danych z dowodem przed 

zakwaterowaniem i przekazaniem kluczy do pokoju, wydruk karty meldunkowej wraz z 

regulaminem Gość akceptuje i zatwierdza własnoręcznym podpisem 

 Przy wejściach do pokoi gościnnych znajduje się płyn do dezynfekcji rąk – zachęcamy do 

dezynfekcji rąk przed podpisaniem karty meldunkowej 

 Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych – preferowana forma rozliczenia to przelew  

 Zachęcamy wszystkich Gości i pracowników do uśmiechu na powitanie w zastępstwie 

tradycyjnego uścisku dłoni 

 Każdy z pokoi gościnnych ma samodzielne, odrębne wejście z zewnątrz 

 W pokojach mogą przebywać wyłącznie osoby w nich zakwaterowane 

 Wietrzymy pokoje po każdym pobycie przez co najmniej 15 minut 

 Każdy z pokoi gościnnych jest generalnie sprzątany, a wszystkie powierzchnie takie jak blat, 

kran, sedes, biurko, klamki, włączniki świateł, pilot do telewizora itp. są dezynfekowane 

specjalnymi środkami odkażającymi 

 W każdym pokoju znajduje się instrukcja jak należy prawidłowo myć dłonie 

 Pracownicy porządkowi wyposażeni są w maseczki oraz jednorazowe rękawiczki 

 Po sprzątnięciu pokoju osoba sprzątająca zdejmuje rękawiczki, dezynfekuje ręce i w nowych 

wprowadza do pokoju czyste rzeczy takie jak ręczniki, pościel 

 Naczynia stołowe, w które wyposażone są aneksy kuchenne są każdorazowo wyparzane w 

zmywarce 

ŻYCZYMY UDANEGO, BEZPIECZNEGO POBYTU! 

 


