KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L
Nr 119, str. 1) - przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe „FUNDATUR” Biuro Turystyki Grupowej
z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 21 w Skierniewicach (96-100).
Kontakt: e-mail: biuro.fundatur@gmail.com, tel. +48 46 833 42 63 lub pisemnie na adres siedziby firmy.
Osoba odpowiedzialna za ochronę danych: Piotr Jendral kontakt: piotrjendral@gmail.com, tel.: 606 882 338
Jakie dane przetwarzamy i przechowujemy?
W przypadku osób zgłaszających imprezę turystyczną – imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu oraz informacje jaką
instytucję reprezentują.
W przypadku wszystkich uczestników imprezy turystycznej – imię i nazwisko, datę urodzenia a w przypadku dzieci
niepełnoletnich inne dane zawarte w kartach wycieczki.
Ponadto dane niezbędne do wystawienia dokumentów finansowych (faktur) osób które o takie dokumenty wystąpią takie jak
imię i nazwisko, adres zamieszkania numer NIP lub PESEL.
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Pozyskane dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu organizacji i realizacji imprezy turystycznej wynikającej wprost z
zawartej umowy, jak również sprawnego jej przebiegu oraz wystawienia dokumentów finansowych.
Dane takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia wszystkich uczestników wycieczek są przekazywane w formie zabezpieczonej
do firmy ubezpieczeniowej w celu zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia NW, KL itp.
Żadne dane nie są przetwarzane i udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych ani nie będą poddane profilowaniu
(za wyjątkiem danych przekazanych firmom ubezpieczeniowym których polityka prywatności jest Państwu przekazana do
wglądu).
Kto może być odbiorcą danych lub mieć do nich wgląd?
Wszystkie dane osobowe są w posiadaniu organizatora imprezy turystycznej i mogą być przekazane pracownikom,
zleceniobiorcom (pilot, kierownik wycieczki, opiekun grupy, kierownik placówki wypoczynku) na czas trwania danej imprezy
turystycznej, podmiotom współpracującym jak np. księgowa, a w razie konieczności odpowiednim organom i służbom (policja,
lekarz) i oczywiście wspomnianym wcześniej firmom ubezpieczeniowym.
Jak długo przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe?
Wszystkie dane uczestników wycieczek turystycznych będące w naszym posiadaniu są definitywnie w sposób bezpieczny
niszczone w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy. Natomiast dane zawarte w dokumentach finansowych są przetwarzane
przez administratora do momentu wynikającego z celu przetwarzania, czyli ze względu na obowiązki podatkowe.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy i uczestnictwa w imprezie jak również
uniemożliwi zawarcie chociażby ochrony ubezpieczeniowej.
Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie przetwarzania waszych danych osobowych?
^Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Dodatkowo, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
^W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane są na podstawie zgody –
przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych.
^Prawo do wycofania udzielonych zgód 9 nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które
miało miejsce przed ich wycofaniem).
^Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Wszelkie uprawnienia należy wykonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu poleconego. Administrator
zobowiązany jest na mocy art. 12 ust. 3 RODO do poinformowania Państwa, także drogą elektroniczną, o realizacji zgłoszonego
przez Państwa żądania.
Oświadczam, że otrzymałam/em informacje z przysługującymi prawami w zakresie przetwarzania danych osobowych przez
administratora danych osobowych oraz zobowiązuję się do zapoznania z nimi wszystkie osoby których dane osobowe będą
przetwarzane w związku z realizacją imprezy turystycznej.
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