INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Podróżników jest Biuro Podróżników Flugo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-094) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160917 (dalej: Administrator Danych).
Celem przetwarzania danych osobowych Podróżników jest:
1. realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej,
2. działania marketingowe, w przypadku osób które wyraziły na to zgodę, polegające na
informowaniu o usługach/imprezach turystycznych świadczonych przez Administratora
Danych
Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f
Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), tj. w ramach wykonania
umowy o udział w imprezie turystycznej oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Administratora Danych, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z
zakupioną imprezą turystyczną. Dane w celach marketingowych przetwarzane są na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W związku z realizacją umowy o udział w imprezie turystycznej dostęp do danych osobowych mogą
mieć pracownicy Administratora Danych oraz podmioty współpracujące przy realizacji umowy (np.
piloci, przewoźnicy, linie lotnicze, hotele, poczta, placówki dyplomatyczne)
W ramach realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej może nastąpić przekazanie niezbędnych
danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym w stosunku do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia
ochrony danych osobowych.
Prawa osoby związane z przetwarzaniem jej danych osobowych:
1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
2) prawo do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w
art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,
3) prawo do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
4) prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie
danych osobowych,
5) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1
RODO,
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Okres przetwarzania danych osobowych:
W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji umowy o imprezę turystyczną oraz
dochodzenia praw i roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czas przechowywania
wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
W przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, dane osobowe będą
przetwarzane 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą,
a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe będą usuwane lub
poddawane anonimizacji.
Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy. Brak
podania danych osobowych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi Danych
zawarcie i realizację umowy.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Dane osobowe pobrane w
celach marketingowych nie będą profilowane oraz przekazywane podmiotom trzecim.
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ZGODA NA PRETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska oraz adresu
zamieszkania, adresu mailowego w celach marketingowych polegających na otrzymywaniu informacji
o usługach i imprezach turystycznych świadczonych przez Biuro Podróżników Flugo Sp. z o.o. na
zasadach określonych powyżej, z którymi uprzednio się zapoznałem.
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