
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE 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) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, iż: 

 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest  Biuro Podróży „Sośniny”  

     s.c., ul. Głowackiego 12, 07-410 Ostrołęka, NIP 758-20-85-675, Regon 551292237; 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą byd przetwarzane w celu: 

- wykonania usługi; 

- wyszukania i przedstawienia ofert imprez turystycznych, 

- organizowania imprezy turystycznej – w celu zawarcia i wykonania umowy; 

- wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu   

  bezpośredniego własnych usług, 

- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo, 

- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury, zawarcia na  

  rzecz osób uczestniczących w krajowych i zagranicznych imprezach umów ubezpieczenia; 

- na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody. 

3. Kontaktując się z Biurem Podróży „Sośniny” s.c. za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza  

    kontaktowego wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Biuro podanych danych osobowych w  

    celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom (kontrahentom i partnerom      

     biura, w tym przewoźnikom, hotelom lub ośrodkom wypoczynkowym, firmom ubezpieczeniowym,  

     pilotom, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak: 

   - podanie imienia i nazwiska jest niezbędne w celu otrzymania zamówionych propozycji (ofert) imprez  

     turystycznych;  



- podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania zamówionych propozycji (ofert) imprez  

   turystycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

- podanie danych osobowych wskazanych na formularzu umowy jest niezbędne w celu zawarcia  

    i wykonania umowy na organizację imprezy turystycznej; 

-  podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem i/lub  

   za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

6. Ma Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia(w  

     przypadkach wskazanych w art. 17 RODO),  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

   (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), 

-  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania wobec przetwarzania danych osobowych opartego na  

   wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn  

   związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu  

   bezpośredniego – w dowolnym momencie. Może Pan/Pani wnieśd sprzeciw przesyłając stosowną  

   informację na adres mailowy Administratora: biuro@sosniny.pl 

- przenoszenia danych(w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO, 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  

  dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO., 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  

   profilowaniu. 

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są             

    przetwarzane, od przepisów prawa, które obligują B.P. „Sośniny” s.c. do przetwarzania danych     

    przez określony czas. W przypadku podpisania umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej  

    lub dokonania jakiejkolwiek płatności jest to 5 lat od kooca okresu podatkowego. 

    W przypadku udzielonej zgody do czasu jej wycofania lub z dniem upłynięcia okresu na jaki  

    została udzielona. 

 

 


