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Załącznik Nr 1 

Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Wynajmującego, iż: 

− administratorem moich danych osobowych przekazywanych przeze mnie w związku z zawarciem umowy najmu 

samochodu kempingowego takich jak: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu,  numer  i  seria  

prawa  jazdy,  adres  zamieszkania,  numer  telefonu  kontaktowego,  adres  e-mail  oraz  dane  rejestrowe  

działalności  gospodarczej (niezależnie od formy prawnej) a także analogiczne dane przedstawicieli i 

pełnomocników najemcy jest Wynajmujący; 

− przysługuje  mi  prawo  dostępu  do  treści  moich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  

przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem); 

− mam prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarza

nie moich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych; 

− podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wynajęcia samochodu kempingowego; 

− moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  dla  celów  związanych  z  realizacją  umowy  najmu  samochodu  ke

mpingowego  oraz  korzystaniem  przeze  mnie  z  ww.  samochodu kempingowego,  w  tym  wykonywaniem  

wszelkich  czynności  związanych  z  użytkowaniem  ww.  samochodu  kempingowego  takich  jak  np.:  

ubezpieczenie,  serwis,  dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z uszkodzeniem/zniszczeniem samochodu 

kempingowego, a jeśli dodatkowo wyrażę zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

marketingowych (która to zgoda nie jest obligatoryjna), to będą one również przetwarzane w celach 

marketingowych administratora danych osobowych oraz innych podmiotów, którym dane te zostaną przekazane 

przez Wynajmującego; 

− podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia

 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. - Dz. U.  z 2016 r. poz. 

922), tj. wyrażenie przeze mnie zgody, a także art. 23 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy, tj. konieczność przetwarzania danych

 w celu  realizacji umowy najmu samochodu kempingowego. 
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Załącznik Nr 2 

Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie, przekazywanie, udostępnianie i przetwarzanie moich danych osob

owych: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu, numer i seria prawa jazdy, adres zamieszkania, 

numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz dane rejestrowe działalności gospodarczej (niezależnie od formy 

prawnej) a także analogiczne dane przedstawicieli i pełnomocników najemcy jest Wynajmujący, dla celów realizacji 

umowy najmu samochodu kempingowego, jak również dla wszelkich innych celów związanych  z  korzystaniem  przeze  

mnie  z  samochodu  kempingowego  takich  jak  np.:  ubezpieczenie,  serwis,  dochodzenie  ewentualnych  roszczeń  

związanych  z uszkodzeniem/zniszczeniem samochodu kempingowego. Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na 

udostępnienie i przekazanie ww. danych w ww. celach podmiotom realizującym zadania związane z wykonaniem ww. 

umowy najmu oraz realizującym usługi związane z korzystaniem przeze mnie z ww. samochodu kempingowego takich jak 

np. serwis. 

 

 

 

…………………………………………………………….. 
(data, miejscowość, czytelny podpis) 

  



 

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR X/2021 

 

 
 

CampBack Aneta Cichulska 
ul. Herberta 2c/58 

10-686 Olsztyn 
t: +48 510 722 258 

e: biuro@campback.pl 
www.campback.pl 

Załącznik Nr 3 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w związku z zawarciem umowny najmu sa

mochodu kempingowego: 

a) do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Wynajmującego, w tym sprzedaży i marketingu bezpośrednieg

o własnych jak i obcych towarów i usług, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności oraz w 

pozostałych celach statutowych 

b) gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego 

Zgoda na przetwarzanie ww. danych w celach marketingowych jest niezależna od czasu trwania umowy najmu sa

mochodu kempingowego. 
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Załącznik Nr 4 

Wyrażam  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  handlowych  drogą  pocztową,  elektroniczną  (m.in.  o  nowyc

h  ofertach,  ofertach  promocyjnych,  produktach,  usługach  i  konkursach)  na podane przeze mnie numer telefonu, 

adres, adres poczty elektronicznej. Oświadczenie jest niezależne od czasu trwania umowy najmu samochodu 

kempingowego. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą pocztową i elektroniczną informacji handlowych pochodzących od p

odmiotów zlecających Wynajmującemu przekazywanie takich informacji. 

Oświadczenie jest niezależne od czasu umowy najmu samochodu kempingowego. 

Wyrażam zgodę na otrzymywania informacji o promocjach i nowościach od Wynajmującego w tym także do o

trzymywania newslettera, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego moich danych osobowych i dodatkowych danych, o 

których mowa powyżej w celach marketingowych podejmowanych przez Wynajmującego  we  współpracy  z  innymi  

podmiotami,  a  w  szczególności  takich,  jak  sprzedaż  produktów  i  usług,  przesyłanie  informacji  o  nowych  produktach  

i  usługach,  udział  w konkursach,  promocjach,  akcjach  promocyjnych  z  udziałem  Wynajmującego  lub  innych  

podmiotów,  z  którymi  współpracuje  Wynajmujący.   

Oświadczenie  jest  niezależne  od  czasu trwania umowny najmu samochodu kempingowego. 

Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Wynajmującego do innych podmiotów moich danych osobowych w z

akresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu e-mail, nr telefonu, adresu, w celu uzyskania informacji o tym, czy 

posiadam zaległości płatnicze. 

Wyrażam  zgodę  na  marketing  bezpośredni  Wynajmującego  przy  użyciu  m.in.  poczty,  poczty  elektroniczn

ej,  telekomunikacyjnych  urządzeń  końcowych  (np.  telefon)  oraz automatycznych  systemów  wywołujących  m.in.  na  

otrzymywanie  informacji  handlowych  o  nowych  ofertach  promocyjnych,  produktach,  usługach  i  konkursach  w  

tym  mailingu  i newslettera.  

Oświadczenie jest niezależne od czasu trwania umowny najmu samochodu kempingowego. 
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