
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE. L Nr 119, str. 1) zwanych inaczej RODO informujemy, że:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży “OLIMP” Anna Kawka, z siedzibą przy ul. Kościelnej
       5/lok. 4, 20-307 Lublin, NIP: 713-261-23-01, REGON: 385-016-400, wpisane pod nr 295 do Rejestru Organizatorów 
       Turystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: 
    travel@olimp.lublin.pl, lub za pomocą poczty tradycyjnej, przesłanej na adres: Biuro Podróży “OLIMP”, ul. Kościelna 
    5/lok. 4, 20-307 Lublin, pod nr telefonu: 81 743 76 28, lub osobiście pod w/w adresem.
3. Administrator pozyskuje dane osobowe takie jak: nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania, seria i nr
    dowodu osobistego lub seria i nr paszportu oraz data ich ważności, numer telefonu, adres e-mail.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług wg zawartej z Panią/Panem umowy (podstawa
      prawna - art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z 
      przepisów prawa podatkowego, w celu odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit c RODO), w celu 
      dokumentowania leczenia w ramach wykupionej polisy i ewentualnych roszczeń odszkodowawczych (podstawa  
      prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna - art. 
      6 ust. 1 lit. f RODO), w celach marketingowych w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie 
      danych w tym celu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a RODO). Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione 
      kontrahentom, którym Administratora zleci usługi, takim jak: firma ubezpieczeniowa, touroperatorzy, hotele, linie 
      lotnicze, przewoźnicy lądowi, biuro rachunkowe, ponadto: urzędy podatkowe, konsularne w przypadku organizacji wiz. 
  5. Pani/Pana dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do podmiotów, które realizują usługę   

       turystyczną, odbywającą się poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dotyczy wyłącznie wyjazdów 
       do krajów innych niż Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) pod warunkiem spełnienia warunków 
       w rozdziale V RODO. Ma Pani/Pan prawo uzyskania kopii tych danych albo informacji o miejscu ich udostępnienia. 
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat wynikający z przepisów prawa podatkowego.
   7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
       lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
       zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
       zgody przed jej cofnięciem.
   8. W razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych skargi należy składać do Prezesa Urzędu Ochrony
       Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zlecenia zawartego w umowie, brak zgody na ich podanie
       skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
       o którym mowa w art. 22 RODO.
 12. Dodatkowa zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana
       w każdym czasie. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

   1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Biuro Podróży „OLIMP” 
       Anna Kawka, z siedzibą przy ul. Kościelnej 5/lok. 4, 20-307 Lublin, NIP: 713-261-23-01, REGON: 385-016-400 w celu 
       realizacji usług turystycznych wg zawartej umowy. 
   2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
   3. Zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
       osobowych oraz o prawie dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
       przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu i prawie do cofnięcia zgody.

                                                 
                                                   

            …........................................................................................
Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu, adres 
zamieszkania oraz adres e-mail przez Administratora danych Biuro Podróży „OLIMP” Anna Kawka, z siedzibą przy ul. 
Kościelnej 5/lok. 4, 20-307 Lublin, NIP: 713-261-23-01, REGON: 385-016-400, w celu przesyłania ofert marketingowych 

dotyczących własnej działalności biura.             TAK    NIE  właściwe zaznaczyć.                            
…........................................................................................

Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

mailto:travel@olimp.lublin.pl

