Informacja RODO
dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów
GlobTroper Podróże Aktywne Anna Markowska
§1
[Administrator danych]
Administratorem danych osobowych Klientów jest: GlobTroper Podróże Aktywne Anna
Markowska, adres: ul. Słoneczna, nr 8C, lok. 2, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8961583188,
REGON: 382120981, zwaną w dalszej części Administratorem, z którym można kontaktować
się:
1) pod adresem korespondencyjnym: ul. Słoneczna, nr
55-040 Bielany Wrocławskie
2) pod adresem poczty elektronicznej: wyprawy@globtroper.pl
3) telefonicznie: (+48) 519 819 608.
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2,

§2
[Przetwarzanie danych osobowych Klientów]
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1) dane osobowe w zakresie imion, nazwiska, danych kontaktowych Klientów,
w tym adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia,
numeru pesel, obywatelstwa, serii i numeru dokumentu tożsamości, określenia
i zakresu zamówionych usług, terminów realizacji usług, numeru telefonu do
kontaktu w razie sytuacji awaryjnej – w celu realizacji umowy zawartej z Klientami
na realizację usług oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres realizacji
zamówionych usług
2) dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej
administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych – w celu realizacji
obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązków
podatkowych i rachunkowych(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres wymagany
stosownymi przepisami prawa
3) dane osobowe Klientów będą również przetwarzane przez Administratora w celu
ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do upływu terminu przedawnienia ewentualnych
roszczeń wynikających z realizacji umowy, przy czym w przypadku toczących się
postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia
postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia;
4) dane osobowe Klientów w zakresie adresu e-mail – w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w postaci zbadania poziomu zadowolenia
ze świadczonych usług lub produktu poprzez przesłanie anonimowej ankiety
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5) dane osobowe Klientów w zakresie dotyczących stanu zdrowia – w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu Klientom podczas realizacji usług
(art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do momentu cofnięcia zgody przez Klienta
6) dane osobowe Klientów w zakresie adresu e-mail – w celu przesyłania materiałów
marketingowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – do momentu
cofnięcia zgody przez Klienta
7) dane osobowe Klientów w zakresie ich wizerunku utrwalonego podczas
wykonywania usługi – w celach promocji usług i reklamy Administratora
(art. 6 ust. 1 lit a RODO) – do momentu cofnięcia zgody przez Klienta
§3
[Ujawnianie danych osobowych Klientów]
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty, uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące
z Administratorem w wykonywaniu określonych usług na jego rzecz (w szczególności zewnętrzni
dostawcy usług IT, księgowość, itp.).
W celu prawidłowego świadczenia usług Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe
w zakresie imienia, drugiego imienia i nazwiska mogą być widoczne dla innych Uczestników
Imprezy Turystycznej w momencie przesłania potwierdzenia rezerwacji biletów lotniczych,
wspólnej dla Uczestników Imprezy Turystycznej i zawierającej ww. dane osobowe, w celu
dokonania przez Administratora zakupu biletu lotniczego, co jest konsekwencją organizacji
procesu rezerwacji biletów lotniczych przez przewoźników.

§4
[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
1. Każda osoba której dotyczą dane osobowe ma prawo do:
1) wycofania zgody na przetwarzanie danych,
2) dostępu do swoich danych osobowych,
3) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
4) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
5) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
6) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu naszczególną sytuację –
w przypadkach, kiedy administrator przetwarza dane napodstawie jego prawnie
uzasadnionego interesu,
7) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
2. Aby skorzystać z ww. praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.

§5
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

