info@sporting.travel
tel. +48 668 693 100

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
obowiązująca od 25.05.2018

1.

Administratorem danych osobowych jest firma Sporting.Travel Urszula Zimny (zwana dalej Administratorem), ul.
Lotnicza 22/41, 31-462 Kraków, NIP 6772237001, REGON 368409043.

2.

Dane zbierane są w sposób jawny i za wyraźną zgodą Klienta. Przy wypełnianiu formularza zapytania lub
zgłoszenia na imprezę turystyczną lub inną oferowaną przez firmę usługę, Klient wyraża zgodę, by podane przez
niego dane mogły być przetwarzane na potrzeby obsłużenia zapytania i realizacji usługi, prawidłowego zawarcia
i wykonania umowy (dot. w szczególności danych jak – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr
telefonu, adres e-mail, nr dokumentu tożsamości, w szczególnych przypadkach – zgłoszenie dziecka na półkolonię
– także imiona rodziców). Klient może również wyrazić odrębną, dobrowolną zgodę na wykorzystanie swoich
danych do celów marketingowych, tj. otrzymywania newsletter’a (adres e-mail). Przetwarzanie podanych danych
osobowych nie dotyczy profilowania.

3.

Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności Rozporządzenia 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.

4.

Każdy Klient ma prawo wglądu, poprawiania, modyfikowania i usuwania podanych przez siebie danych, a także
do przenoszenia swoich danych osobowych. Dostępu, zmiany, poprawiania i usuwania danych można dokonać
poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: info@sporting.travel lub pisemnie na adres:
Sporting.Travel, ul. Lotnicza 22/41, 31-462 Kraków. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących
przechowywania i przetwarzania swoich danych Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.

Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody Klienta. Dane osobowe w niezbędnym zakresie
przekazywane są na podstawie właściwych regulacji lub umów wyłącznie w zakresie podanych wyżej celów
przetwarzania danych, partnerom handlowym zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych osobowych oraz
organom państwowym uprawnionym do ich przetwarzania w zakresie ich uprawnień ustawowych, w tym:
Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Europa S.A. (jeśli dotyczy), hotelom i innymi podmiotom uczestniczącym w
wykonaniu umowy.

6.

Dane osobowe są przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych
wynikających z przepisów prawa. Jeżeli Klient dodatkowo wyraził zgodę na wykorzystanie swoich danych w
celach marketingowych, w każdym momencie może zażądać dalszego ich wykorzystania w tym zakresie i
usunięcia z baz danych.

7.

W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa
powierzonych danych, zgodny z obowiązującym prawem.

