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Informacje dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży Olestur Joachim Jendrzej z siedzibą w Oleśnie
46 – 300, ul. Rynek 20/2. ( zwane dalej Biurem).
2. Zbierane przez Biuro dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z
2018r.poz.1000).
3. Celem jest : realizacja przez Biuro obowiązków wynikających z przepisów prawa, podpisanych umów ;
zawarcie i realizacja umowy na usługę turystyczą/ transportową, ochrona ubezpieczeniowa; wysyłanie
odpowiedzi na adres mailowy oraz korespondencyjny podany w formularzu kontaktowym, umowie
zlecenie, umowie grupowej; kontaktowania się z na potrzeby obsługi umowy/ zlecenia co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem; marketingu bezpośredniego naszych usług; w celach archiwalnych/
dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed
klientem; w celu ewentualnego ustalenia/ dochodzenia lub obrony przed rozczeniami.
4. W celu reazlizacji innych zadań niż wyżej wymienione dane osobowe nie bądą przetwarzane bez zgody
dobrowolnej i świadomej osoby, której dotyczą.
5. W celu wykonywania umowy zakres powierzonych danych osobowych może obejmować: dane
teleadresowe ( imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, data urodzenia, PESEL) ; nr i ważność dokumentu
tożsamości dowód osobisty/ paszport, jeżeli wymagane są konkretną ofertą; dane dotyczące stanu
zdrowia, jeżeli mają one związek z realizacją umowy.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa lub upoważnionym na podstawie umowy.
7. W zależności od realizowanych usług dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską , które będą dostarczać przesyłki; hotelom,
przewoźnikom, pośrednikom turystycznym, towarzystwom ubezpieczeniowym, pilotom, rezydentom,
obiektom turystycznym oraz rekreacyjnym ( które wymagają listy uczestników); podmiotom lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania ich kopii oraz przenoszenia danych o
ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, dane osobowe są przetwarzane.
9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma
prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na czynności przetwarzania, które miały miejsce do momentu
wycofania zgody.
10. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, o ile udział w imprezie turystycznej nie jest realizowany przez lub w państwie
trzecim. Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza państwami członkowskimi UE,
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, innymi krajami będącymi
sygnatariuszami porozumienia o Europejsklim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarią.
11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich posiadania, umowa nie może zostać
zrealizowana.

