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Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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
informujemy, iż:

§1

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności
związanej z zawieraniem umów o realizację imprez turystycznych, powiązanych
usług turystycznych, a szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie
" Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych".

§2

Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych jest właściciel firmy
"FriendsTour" i może się Pani / Pan skontaktować telefonicznie z Inspektorem
pod numerem +48 783298199 lub pisemnie na
adres siedziby firmy z dopiskiem „Dane osobowe”.

§3

Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawartych umów przetwarzane będą przez
okres wymagany przepisami prawa.

§4

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

§5

Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez
Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych lub prawnych.

§6

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§7

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu ( ocenianiu, tworzeniu statystyk).

§8

W każdym czasie może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza RODO.

§9

Niniejszy dokument zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora i jest
obowiązującym dokumentem w firmie.
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