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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Realizując obowiązek określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej 
RODO) informujemy, ze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. 
I.              Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U.”VICTORIA” Aneta Marut Oddział Biuro Turystyczne „MAREK” z siedzibą pod adresem Al. Jana 
Pawła II 17, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 
II.              Cele i podstawy przetwarzania 
 w celach realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit b RODO) 
 w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów F.H.U.”VICTORIA” Aneta Marut Oddział Biuro Turystyczne „MAREK”, tj. marketingu bezpośredniego 

własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej(podstawa prawna: art.6 ust.1 lit f RODO) 
 w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO; 
 w celach rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit c RODO) 
 w celach weryfikacji tożsamości klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie, jako wpłacający (postawa prawna art.6 ust.1 lit c  RODO) 
 w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust 1 lit f 

RODO 
III. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia(imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, 
wzór podpisu, a jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Oprócz 
danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data 
wydania oraz ważności dokumentu. 
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych  następującym kategoriom podmiotów: 
-      przewoźnikom 
-      ubezpieczycielom 
-      dostawcom usług hotelowych 
-      dostawcom usług dodatkowych (tj. parkingi, usługi lotniskowe) 
-      lokalnym lub krajowym izbom turystyki 
-      kontrahentom realizującym usługi na rzecz F.H.U.”VICTORIA” Aneta Marut-Canham, Oddział Biuro Turystyczne „MAREK” na podstawie zawartych umów 
-      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uczestnikom wyjazdu w ramach tej samej umowy/dokumentu podróży. 
IV. Przekazywanie danych do Państw Trzecich. 
Przekazujemy Pani/Pana dane poza teren Polski/UE/EOG w celu realizacji umów zawartych z naszymi partnerami/kontrahentami. 
V.               Okresy przechowywania danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ust 2 lit a RODO informujemy, ze przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez w celu realizacji 
umowy przez cały okres trwania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z jej tytułu. 
VI. Twoje prawa 
Przysługuje Pani/Panu: 
a)  prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz robienia kopii czy wypisu; 
b) prawo sprostowania danych osobowych; 
c) prawo do ich usunięcia:  Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do ich przetwarzania, możesz zażądać abyśmy zaprzestali i usunęli Pani/Pana dane; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych włącznie 

do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pan zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat 
lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych;  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych; 
f) prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać w formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Pani/Pan 

dostarczył, jak również ma Pani/Pan prawo do zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. organem nadzorczym w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie; 
h) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – ze skutkiem na dzień po złożeniu oświadczenia o takiej treści – powyższe prawo 

przysługuje tylko w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody a nie w przypadku gdy wynika ono z przepisów prawa. 
W razie pytań i wątpliwości ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Administratora danych o szczegóły i wskazówki dotyczące Twoich praw. Udzielenie informacji 
może wiązać się z ustaleniem Pani/Pana tożsamości w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych. 
VII.            Podstawy podania i przetwarzania danych są warunkiem zawarcia umowy, a podanie ich jest dobrowolne. 
Ja niżej podpisany potwierdzam zapoznanie się z niniejszą informacją. 
 
 
 
 

 
 

…..…….………………………………….…………………  
Miejscowość, data i czytelny podpis osoby zawierającej umowę             


