Administratorem danych jest Biuro Podróży.
Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Od 25.05.2018 r. będę
miał również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich
danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do organu
nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? Dane będą przetwarzane do realizacji usług świadczonych
przez Biuro Podróży. Będziesz mógł otrzymywać informacje o usługach własnych oraz usługach i
produktach partnerów handlowych Biura Podróży.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Biuro
Podróży. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 b oraz
art. 6 ust. 1 lit. f 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. Prawnie uzasadnionym
interesem Biura Podróży jest prowadzenie marketingu własnych towarów. Jeżeli wyrażę zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych również na mój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także
art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia
16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Odbiorcami danych osobowych będą: Biuro Podróży, podmioty zapewniające hosting strony
internetowej, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym strony internetowej,
upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków
Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane
przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na
wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli
administrator przetwarza moje dane osobowe:
•
•

na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - mogę wówczas zgłosić sprzeciw z przyczyn
związanych z moją szczególną sytuacją;
na potrzeby marketingu bezpośredniego - mogę wówczas zgłosić sprzeciw w każdym
przypadku.

