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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTRZEB REALIZACJI ZAWARTYCH UMÓW TURYSTYCZNYCH
W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO
informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Oddział Krakowski Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie,
ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych.
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, która została
podpisana przed wejściem w życie RODO,.
Podanie tych danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji umowy.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres z wyjątkami
dopuszczonymi przez RODO.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
w sposób opisany wyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy
w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z którymi Oddział Krakowski PTTK
będzie współpracować przy realizacji umowy, w szczególności firmom ubezpieczeniowym,
przewoźnikom, hotelom i innym obiektom noclegowym. Mogą też zostać ujawnione innym podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
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