REGISTRATION FORM

Filled in by reception | Wypełnione przez recepcję

Room No.

Registration No.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

I agree to receive the hostel (a&o hostels Marketing
GmbH) newsletter and information via e-mail and
willingly consent to the p
 rocessing of my email
address for the p

urposes of a
dvertising by the
hostel. a&o is entitled, pursuant to art. 

6 para. 1 lit. f DSGVO, to send existing customers
information and feedback requests for advertising
 ustomer.
purposes without explicit consent of the c
According to art. 21 GDPR, you have the right to
object to receiving such advertising by simple

notice. Information on data protection can be
found on the back.

Date of arrival
Data przyjazdu
Date of departure
Data wyjazdu
First and last name
Imię i nazwisko
Street, house no.
Ulica, nr. Domu

Voluntary declaration of consent

ZIP, city
Kod pocztowy, miasto
Country
Kraj

E-mail address | Adres e-mail
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie od hostelu (a&o
hostels Marketing GmbH) informacji handlowych,
oraz dobrowolnie zezwalam na przetwarzanie mojego
adresu e-mail w celach marketingowych.
Zgodnie z art. 6.1. lit. a RODO a&o ma prawo do
wysyłania istniejącym klientom informacji i próśb
o wystawienie opinii w celach reklamowych, bez
ich wyraźnej zgody. Na podstawie art. 21 klient ma
prawo do zrezygnowania z tego rodzaju ofert reklamowych, jest to możliwe po przedstawieniu zwykłego zaświadczenia. Informacje odnośnie ochrony
danych osobowych znajdują się na odwrocie.

Date of birth
Data urodzenia
Nationality
Obywatelstwo
Passport/ID number
Nr. paszportu/dowodu osobistego

Number of guests
Liczba gości

1

2

3

4

5

6
Dobrowlonie wyrażam zgodę

Place, date | Signature
Miejscowość, data | podpis
No. plate & mobile phone |Tablica rejestracyjna samochodu i numer telefonu komórkowego

In the registration form we process data on the following legal basis:
Information regarding guests and stay: Data processing according to §§ 29,
30 BMG with a storage period of one year. Lokal ordinances regarding city
taxes may require longer storage periods.
Email: Data processing on the basis of Art. 6 (1) a) GDPR with a storage period
until revocation of consent.
You have the following rights according to the General Data Protection
Regulation (GDPR):
Right of access: According to Article 15 GDPR you have the right to know
whether we are processing your personal data, and to a copy of that data.*
Right to withdraw your consent: Where we process your personal data
based on your consent you have according to Article 7 GDPR the right to
withdraw that consent at any time
without reason.*
Right of objection: If the processing of your personal data is necessary
to protect the legitimate interests of our company, you can object to the
processing at any time in accordance
with Article 21 GDPR.*
Right to erasure: According to Article 17 GDPR this right, often referred to as
the right to be forgotten, allows you to ask us to erase personal data where
there is no valid reason for us to keep it.*
Right to rectification: According to Article 16 GDPR you have the right to
have any incorrect personal data corrected or completed if it is incomplete.*
Right to restrict processing: According to Article 18 GDPR you have the right
to ask us to restrict processing of your personal data.*
Right to data portability: Under Article 20 GDPR, you have the right to move,
to copy or to transfer your personal data. You will receive your personal data
provided in a structured, common and machine-readable format.*
Right to lodge a complaint with a supervisory authority: You have a right
of appeal to the competent supervisory authority under Article 77 GDPR.*
* In order to exercise your rights under the General Data Protection Regulation
please refer to the on-site management or contact us centrally:
a&o Holding GmbH & Co. KG | Adalbertstraße 50 | DE-10179 Berlin 
datenschutz@aohostels.com
Version 08/2020

everyone can travel

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
zawartych w formularzu rejestracyjnym

Staff

Data protection regulations for the registration form

Przetwarzanie danych osobywch zawartych w formularzu rejestracyjnym następuje zgodnie z poniższą podstawą prawną:
Informacje dotyczące gości i pobytu: Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na okres jednego roku
(zgodnie z art. 29, 30 RODO). Lokalne rozporządenia dotyczące podatków miejskich mogą wymagać dłuższego okresu
przechowywania danych.
E-mail: Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6.1. lit. a RODO, oraz ich przechowywanie do momentu
cofnięcia wyrażonej zgody.
Zgodnie z rozporządzeniem, dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), przysługują Państwu następujące prawa:
Prawo dostepu do danych: zgodnie z artykułem 15 RODO osoby, których dotyczą dane mają prawo do uzyskania
informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie. Dodatkowo taka osoba może zażądać uzyskania dostępu do
tych danych oraz ich kopii.*
Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych: zgodnie z art. 7 RODO osoby, które wyraziły zgodę na
przetwarzanie danych maja prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
Prawo do sprzeciwu: zgodnie z art. 21 RODO, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych.*
Prawo do usuniecia danych („prawo do bycia zapomnianym”): zgodnie z art. 17 RODO osoba, której dane dotyczą,
ma prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli firma nie ma powodu do ich
przechowywania.*
Prawo do sprostowania danych: zgodnie z art. 16 RODO osoba, której dotyczą dane, ma prawo do żądania niezwłocznego
sprostowania nieprawidłowych danych osobowych.*
Prawo do ograniczenia przetwarzania: zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania jej danych.*
Prawo do przenoszenia danych: zgodnie z artykułem 20 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w
ustrukturyzowanym, powszechenie używanym formacie nadajacym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej
dotyczące, oraz ma prawo do przeniesienia, skopiowania lub przekazania swoich danych osobowych.*
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego.*
* Aby skorzystać z praw, wynikających z ogólnego rozporządzenia, dotyczacego ochrony danych osobowych, osoby,
których dotyczą dane mogą skontaktowac się z lokalnym pośrednikiem, lub bezposrednio z centralą:
a&o Holding GmbH & Co. KG | Adalbertstraße 50 | DE-10179 Berlin | datenschutz@aohostels.com

If you arrive by car, please fill in:
W przypadku przyjazdu samochodem, prosimy o podanie poniższych danych:

No. plate
Tablica rejestracyjna samochodu

Mobile phone
numer telefonu komórkowego

aohostels.com

