Informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych

Administrator
danych
osobowych?

Czyje dane
osobowe
przetwarzamy?

FriendsTour – Michał Frąk
26-611 Radom
ul. Sandomierska 13/132
Santander Bank Polska S.A
64090 2590 0000 0001 4247 4676

Administratorem Państwa danych osobowych jest: firma "FriendsTour" z siedzibą
w: 26-611 Radom ul. Sandomierska 13/132
kontakt e mail: biuro.friendstour@gmail.com
tel. kontaktowy: 48 783 298 199
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować
się bezpośrednio pod wskazany numer telefonu lub pisemnie za pośrednictwem
poczty e-mail oraz poczty na wskazany adres siedziby firmy "FriendsTour".
Przetwarzamy następujące dane:
Klientów firmy "FriendsTour"
Osób zlecających przygotowanie IT w imieniu uczestników.
Uczestników imprez turystycznych
Osób w imieniu których zwarte zostaną polisy ubezpieczeniowe.

W jakim celu i na
jakiej podstawie
przetwarzamy
dane osobowe?

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest procedura związana z zawieraniem
Umowy o świadczenie usługi turystycznej i powiązanych usług turystycznych
zwanych dalej jako "Umowa".
Dokonywanie rezerwacji hoteli, środków transportu w imieniu klientów
Organizatora.
Zakupu Polis ubezpieczeniowych.

Odbiorcy danych
osobowych?

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy tacy jak:
- przewoźnicy,
- obiekty noclegowe,
- towarzystwa ubezpieczeniowe,
- podmioty wspierające procesy księgowe, wyłączniew celu realizacji umowy
lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
-podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie
przepisów prawa;
- dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora
w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne,
podatkowe, firmy windykacyjne).

Forma
dostarczenia

Jak długo
będziemy
przechowywać
otrzymane dane
osobowe?

Podczas kontaktu z klientem. za pośrednictwem poczty e-mail.
Klient w związku z podpisaniem umowy o świadczenie IT lub PUT wyraża tym
samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
zrealizowania umowy.
Otrzymane dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych
dotyczących umów cywilnoprawnych, umów związanych z realizacją zadań
zleconych przez organy administracji publicznej.
3 lata od dnia zakończenia realizacji umowy czyli przez okres, w którym osoba,
której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy
5 lat czyli przez okres wymagany przepisami prawa licząc od początku roku
następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
Organizator zaprzestanie przetwarzania otrzymanych danych jeżeli otrzyma
powiadomienie wyrażające sprzeciw wobec przetwarzania danych z wyjątkiem
tych które są niezbędne i określone prawem jak:
dane związane z obsługą projektów do czasu ich wygaśnięcia, umów
cywilnoprawnych.
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Prawa w zakresie
przetwarzania
danych
osobowych?

PLIKI “COOKIES”

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

Dane firmy

Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania
Prawo do przenoszenia danych osobowych co oznacza możliwość otrzymania od
"FriendsTour" Twoich danych osobowych osobom upoważnionym w celu wypełnienia
obowiązku informacyjnego, lub innego wynikającego z zawartych umów.
Prawo do wycofania udzielonych zgód (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed ich wycofaniem).
Wycofanie zgody nie dotyczy danych związanych z obsługą umów już zawartych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po
stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług
na stronie internetowej.W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych
wymagających autoryzacji.
3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do
swojego komputera.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną.

email: biuro.friendstour@gmail.com
www.friendstour.eu
NIP 948-122-53-02
REGON 381671704
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