Biuro Podróży Tour Operator
VERVINCI TRAVEL
ul. Słowackiego 1
85-008 Bydgoszcz, Poland

Na Wysokim Standardzie, Na Całym Świecie, Na Wasze Życzenie!
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH przez BP VERVINCI TRAVEL.
W związku z realizacją wymogów 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Biuro Podróży VERVINCI TRAVEL Piotr Werwiński
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 1 („VERVINCI TRAVEL”) informuje o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
I. Wskazanie administratora.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży VERVINCI TRAVEL Piotr Werwiński,
ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych przez VERVINCI TRAVEL, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o
kontakt z Biurem Podróży VERVINCI TRAVEL Piotr Werwiński, ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz,
tel. 52 385 82 22, e-mail: iod@vervincitravel.com
II. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
VERVINCI TRAVEL przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona), nazwisko,
płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości,
organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu, numer telefonu, adres email ) w celach:
1. Zawarcia i wykonania umowy o usługi turystyczne z VERVINCI TRAVEL.
2. Dodatkowo przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może okazać się koniecznie w celach:
a) obsługi różnych zgłoszeń, które Pani/Pan do nas może kierować,
b) w przypadku ewentualnych postępowań reklamacyjnych, spornych, a także postępowań przed organami
władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
3. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.
III. Obowiązek podania danych osobowych VERVINCI TRAVEL.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy
z VERVINCI TRAVEL, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i/lub jest niezbędne do
realizacji usługi turystycznej przez VERVINCI TRAVEL.
2. VERVINCI TRAVEL przetwarza wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych
w pkt. II („minimalizacja danych”) oraz do kontaktu z Panią/Panem.
3. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę
do zawarcia umowy oraz świadczenia przez VERVINCI TRAVEL usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie,
w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane (o ile jest to konieczne), następującym odbiorcom bądź kategoriom
odbiorców:
1. Podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartej z Panią/Panem umów
o usługi turystyczne, w tym:
a. towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
b. przewoźnicy w transporcie lotniczym, jak np. linie lotnicze,
c. przewoźnicy w transporcie drogowym, jak np. firmy wynajmujące autokary i busy,
d. przewoźnicy w transporcie wodnym morskim lub śródlądowym , jak np. linie promowe czy towarzystwa
żeglugi śródlądowej,
e. hotele i inne podmioty świadczące usługi zakwaterowania i wyżywienia,
f. osoby reprezentujące VERVINCI TRAVEL podczas realizacji imprez turystycznych, jak np. piloci
i przewodnicy wycieczek,
g. pozostali kontrahenci i kooperanci VERVINCI TRAVEL, o ile jest to konieczne przy realizacji imprezy
turystycznej.
2. Biurom rachunkowym, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
prawa.
V. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG ”).
VERVINCI TRAVEL w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na obszar realizacji imprezy turystycznej przypadkach,
może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG,
do których transfer danych jest konieczny i jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy
i zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.
VI. Okresy przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów,
tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z VERVINCI TRAVEL umowy, do czasu zakończenia jej realizacji,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. podatkowe) lub dla realizacji
przez VERVINCI TRAVEL uzasadnionego celu administratora danych w zakresie określonym w pkt.II.
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VII. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez VERVINCI TRAVEL, przysługują
odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne.
3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane i przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i/lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
c) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – wstrzymanie operacji na danych lub
nieusuwanie danych- w zależności od złożonego wniosku.
5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – do innego administratora danych (w zakresie określonym w art.
20 RODO).
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego , w przypadku uznania, że
przetwarzanie przez VERVINCI TRAVEL Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
IX. Postanowienia końcowe.
VERVINCI TRAVEL zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. VERVINCI TRAVEL zastrzega
także możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w
przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych.
Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
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