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Klauzula informacyjna
W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)
uprzejmie informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych dziecka, którego Pan/Pani jest
przedstawicielem ustawowym oraz Pana/Pani danych osobowych jest spółka
Usługi Turystyczne Wan Mar Ogłaza spółka jawna z siedzibą w Łodzi , ul.
Sienkiewicza 145/1, 90-302 Łódź, adres e-mail: biuro@wan-mar.com.pl, telefon
kontaktowy : 42 632 02 22 (dalej jako „ADO”).
2. Dane osobowe podane w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku oraz w
Umowie – Zgłoszenie Udziału w Imprezie będą przetwarzane w celu realizacji
zawartej umowy w przedmiocie świadczenia usług turystycznych.
3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty pośredniczące przy realizacji umowy,
a w szczególności osoby upoważnione przez ADO w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych, pracownicy ADO, opiekunowie (wychowawcy) grup,
osoby świadczące usługi medyczne w czasie realizacji umowy a także podmioty
trzecie świadczące usługi hotelowe, prawne oraz ubezpieczeniowe, księgowe.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania
umowy, jednakże dane niezbędne dla potrzeb księgowych i archiwalnych nie krócej
niż przez 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym doszło do
wykonania umowy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu
danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu,
gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
7. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożność zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie
usług turystycznych.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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