INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży Traveland Andrzej Dowgiałło
z siedzibą: 10-015 Olsztyn, ul. Knosały 7/4, NIP 739-051-44-59.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług turystycznych, przewozu osób,
usług ubezpieczeniowych, organizacji wydarzeń oraz innych podobnych usług.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, takich jak
informacja o promocjach, ofertach specjalnych, o ile Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych
w tych celach.
4. Jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wykonywania umowy o świadczenie
usług wymienionych w ust. 2 lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy ,
mogą być również przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, spoczywającego na
Administratorze, takim, jak obowiązek wystawienia faktury Vat lub innych dokumentów finansowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub
wystawienie dokumentu finansowego.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej – na mocy
odpowiednich przepisów prawa, upoważnieni pracownicy Administratora oraz firmy, współpracujące z
Administratorem w celu wykonania usługi lub umowy. Będą to m.in. biura podróży, firmy
transportowe, eventowe, ubezpieczeniowe, informatyczne, pocztowe, kurierskie, marketingowe,
prawne.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi wskazane
w ust. 3, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
w tym roszczeń podatkowych i cywilnych, a także w związku z obowiązkami prawnymi, ciążącymi na
Administratorze, takim jak przechowywanie dokumentacji księgowej.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z
Administratorem pod adresem email: traveland@traveland.com.pl.

